
Omskattning Sampers etapp 2 
 
 
 
De regionala efterfrågemodellerna i modellsystemet Sampers som nu används i planeringen är 
skattade på resvaneundersökningar från åren 1997-2001.  
 
Inom forskningsprojektet Sampers Omestimering etapp 2 har de regionala efterfrågemodellerna 
skattats om baserat på den nationella resvaneundersökningen RES 2005-2006 och implementerats. 
 
Eftersom det finns en del problem med egenskaper av de omskattade modeller m a p vissa 
grundläggande för prognosframställning variabler så bör dessa modeller betraktas som preliminära. 
Även implementeringen är ännu inte fullständig, bl a saknas möjlighet att köra de nya modellerna 
tillsammans med den befintliga Sampers delmodell för långväga resor, och modellen är kopplad 
varken till Sampers användargränssnitt eller till Samkalk.  
 
Projektet har genomförs av forskare och programmerare på KTH och konsulter, tillsammans med 
Sampers-kunniga och programmerare på Trafikverket. 
 
Projektet har resulterat i 7 stycken delrapporter: Indata om dataframtagningen till omskattningen, 
Färdmedels- och destinationsvalsmodeller, Genereringsmodell, Bilinnehav, Pengar, Dokumentation 
validering samt Implementering.  
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Sammanfattning 

Rapport Genereringen av estimeringsdata för omskattningen av Sampers bostadsbaserade regionala 

reseefterfrågemodeller omfattar följande steg: 

 Uttag av resdata och socioekonomiska data ur RES0506 

 Bearbetning av resdata till bostadsbaserade turer 

 Anpassning av markanvändningsdata till SNI2007 

 Ärendevis påkodning av markanvändnings- och trafiksystemdata till bostadsbaserade turer 

 Generering av estimeringsfil utan alternativsampling 

Dessa steg dokumenteras i denna rapport. Arbetet med indata har löpande diskuterats under 

projektgruppens regelbundna möten och synpunkter har arbetats in allt eftersom. Rapporten har 

sammanställts av Staffan Algers inom ramen för CTS-samarbetet. 
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Uttag ur RES0506 och bearbetning till bostadsbaserade turer 

I diagram 1 åskådliggörs de första två stegen i databearbetningen. Utgångspunkten är delresemängden 

i RES0506, som först gjorts om från SPSS sav-fil format via textfil till Excelformat. Ett problem när det 

gäller RES0506-databasen är att den områdesindelning som kallas Sams skiljer sig från den Sams-

indelning som trafikverket använder. För modellskattningens del är vi mest intresserade av trafik-

verkets prognosområden (PO), som gäller för trafiksystemdata. I inköpsreseprojektet gjordes därför en 

separat kodning av start- och målpunkt för alla delresor till PO, baserat på koordinaterna i RES0506. 

Själva påmatchningen av PO till delresor skedde i Excelarket Shopmod_data.xlsx. Här sker också en 

aggregering av färdsätten i RVU till den färdsättsindelning som tillämpas i prognosmodellerna (se 

appendix 1) , samt en aggregering till den ärendeindelning som används i modellskattningen (se 

appendix 2). 

  

 
Diagram 1 Från RES0506 till bostadsbaserade reskedjor 

Resultatet av processen så långt är alltså PO-kodade delresor med den information om delresan som är 

relevant för modellskattningen (i form av filen Shopmod_data_kk.scv). Denna fil är indata i det 

program som skapar reskedjor, RVUfix. Detta program bygger på den kod som utvecklades för den 

ursprungliga skattningen av Sampers och som sedan uppdaterats i olika projekt, senast i inköps-

reseprojektet.  

Programmet RVUfix läser in alla delresor tillhörande en individ, och söker fram tre typer av reskedjor: 

 Bostadsbaserade reskedjor 

 Arbetsplatsbaserade reskedjor 

 Sekundära målpunkter vid arbetsresor 

Eftersom varje kedja kan innehålla flera målpunkter är det inte självklart vilken målpunkt som är den 

huvudsakliga målpunkten. Programmet väljer den målpunkt som har längst uppehållstid som den 

huvudsakliga målpunkten, om inte arbete eller tjänsteärende förekommer. När det gäller färdsätt 

undersöks först vilka färdsätt som förekommer under reskedjan, och sedan definieras det huvudsakliga 

färdsättet utifrån följande hierarki: 

      If ( Tag .eq. 1) then 
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        Hfards = 4 (Tåg) 

      Else if (Buss .eq. 1) then 

        Hfards = 3 (Buss) 

      Else if (Bil .eq. 1) then 

        Hfards = 1 (Bil som förare) 

      Else if (Bilp .eq. 1) then 

        Hfards = 2 (Bil som passagerare) 

      Else if (Cykel .eq. 1) then 

        Hfards = 6 (Cykel) 

      Else if (Gang .eq. 1) then 

        Hfards = 5 (Gång) 

      Else 

        Hfards = 7 (Övrigt) 

      Endif 

Några kombinerade färdsätt definieras således inte. 

Resultatet av denna bearbetning redovisas i det följande. I tabell 1 redovisas antalet reskedjor fördelade på restyp 

totalt och utan bortfall på start- eller målpunkt.  
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Kedjetyp Totalt antal Antal med start- och målpunkt 

Bostadsbaserade 31268 30054 

Arbetsplatsbaserade 1210 1147 

Arbetsresa med sekundär destination 2399 2220 

Summa 34877 33421 

Tabell 1. Antal reskedjor fördelade på restyp 

Dessutom förekommer 4556 s.k. rundresor, där såväl startpunkt som målpunkt är den egna bostaden. Dessa resor 

modelleras inte. I tabell 2 redovisas de bostadsbaserade reskedjorna på färdsätt. 

 

Bilförare Bilpass Buss Tåg Gång Cykel Övrigt Summa 

11819 4614 2114 1942 5615 2514 1436 30054 

Tabell 2. Antal bostadsbaserade reskedjor fördelade på färdsätt 

 

Resärende Antal bostadsbaserade reskedjor 

Arbete 7442 

Skola 3077 

Tjänste 616 

Service 670 

Hälsa 429 

Barntillsyn 484 

Släkt och vänner 3215 

Annan fritidsverksamhet 5950 

Skjuts 1210 

Dagligvaruinköp 3060 

Sällanvaruinköp 1999 

Yrkesmässig förflyttning 44 

Övrigt 1858 

Summa 30054 

Tabell 3. Antal bostadsbaserade reskedjor fördelade på resärende 

Socioekonomiska data från RVU 

Delresebasen innehåller visserligen ett antal socioekonomiska data, men av praktiska skäl blev det 

enklare att generera en delmängd socioekonomiska data ”vid sidan av” delresemängden (sådana data 

kommer att behövas även för dem som inte rest). I diagram 2 visas denna process. 
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Diagram 2. Framtagning av socioekonomiska data ur RES0506 

Data har tagits från den del i RES-databasen som beskriver de medverkande individerna och deras hushåll. En för 

modellskattningen relevant delmängd har skapats och formaterats i programmet Socek_fix, med resultatfilen 

(textformat) Socek0506.dat. 

Trafikdatabaser från TRV 

I inköpsreseprojektet användes databaser som erhölls från TRV under 2012. För omskattningsprojektet 

erhölls i mars 2014 en ny leverans av de regionala databaserna, fortfarande dock avseende 2005/2006. 

Som ett led i dataframtagningsprocessen har de LoS-data som nu erhållits från trafikverket jämförts 

med de som användes i inköpsresemodellprojektet 2013, och som laddades ner 2012-10-17. 

Jämförelsen gjordes genom att summera alla matriselement för varje matris. De enda skillnader som 

noterades avsåg LoS-matriserna för väg i Samm. Dessa skillnader redovisas i tabell 4. 

 

2012 
  

2014 
  

Matris 

nr 

Beskrivning Summa Matris 

nr 

Beskrivning  

1 Vägavgifter arbetsresor 20447217 1 Vägavgifter arbetsresor 111111 20389770 

2 Vägavgifter övriga resor 10308322 2 Vägavgifter övriga resor 111111 9951620 

3 Bilrestid h”g med mf42 80712 1025674771 3 Bilrestid hog med mf59 111111 1018330926 

4 Bilrestid l†g med mf42 80712 1011583747 4 Bilrestid lag med mf59 111111 1006818207 

5 Bilavst„nd med mf42 80712 1218625143 5 Bilavstand lag med mf59 111111 1218624126 

6 GC-avst†nd med ms01 1232129064 6 GC-avst†nd med ms01 1232121404 

Tabell 4. Skillnader i matrissumma mellan databaser avseende Samm erhållna 2012 respektive 2014 

Skillnaderna på totalnivå är små, men kan innehålla större skillnader på finare nivå. För att testa skillnaden 

skattades en av inköpsresemodellerna om med de nya emme-databaserna. Skillnaderna visade sig ytterst små och 

i praktiken försumbara. Testen finns i Test emmedatabas.xlsx. De senast levererade databaserna har använts för 

alla resärenden utom inköpsresorna. 
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Anpassning av markanvändningsdata till SNI2007 

För att kunna använda tvåsiffernivån från SNI2002 i modellskattningen och kunna dataförsörja den 

med data enligt 2007 är det önskvärt att anpassa skattningsdata så långt möjligt till 

tvåsifferindelningen för SNI2007. I tabell 5 har en sådan anpassning gjorts till SNI45 (SNI2007) och 

SNI47 (SNI2007). 

 

Modell Variabler i Samsdag SNI2002 SNI2007 

Arbetsresor Totalt antal sysselsatta alla alla 

Skolresor Antal sysselsatta i utbildning SNI 80 SNI 85 

Tjänsteresor Totalt antal sysselsatta alla alla  
Sysselsatta i summa 
NG_G_I_J_K_L_M_N 

se nedan se nedan 

Besöksresor Totalt antal sysselsatta alla alla 

Fritidsresor Hotell och restaurang SNI 55 SNI 55, SNI56  
Kultur och sport SNI 92 SNI 59, SNI90-93 

Övriga resor Size_NGG parti- och 
detaljhandel 

SNI50 – SNI50500 
 

SNI 45  
   

SNI 51 SNI 46  
   

SNI 52 + SNI50500 
– SNI52710 -52740 

SNI 47  
  

NG_N Hälso och sjukvård, 
sociala tjänster 
veterinärverks. 

SNI 85 SNI 86 + SNI75 

 
NG_H Hotell och restaurang SNI 55 SNI 55 + SNI56  
NG_L Offentlig förvaltning 
och försvar, obl. 
Socialförsäkring 

SNI 75 SNI 84  

 
NG_M Utbildning SNI 80  SNI 85  
I+J+K SNI 60-74 SNI49-53 + SNI 58-

63 + SNI64-68 + 
SNI68-82 

Tabell 5. Jämförelse näringsgrensindelning SNI2002 och SNI2007. Anpassningen har gjorts med hjälp 

av SCB’s databas.  

För att testa effekten av den gjorda anpassningen har samma modell som användes i databank-

jämförelsen skattats på den SNI2007-anpassade näringsgrensindelningen. Även i detta fall blev 

skillnaderna mycket små och i inget fall ens i närheten av signifikans. 

Bildande av indatafil för markanvändning 

Alla markanvändningsdata kommer från SAMS-databasen Sams2006_ver25_080711.mdb förutom 

den av SCB levererade justeringen av näringsgren SNI52 samt uppdelningen på SNI80 i grundskola, 

gymnasium och övrig utbildning. Den indatafil som används i matchningen genereras i Excelarket 

LUMAT_PO_Besok_Skola_SNI2007just_Yta.xlsx. Av praktiska skäl kom informationen om centralort 

i kommun respektive län att läggas i en separat fil (Centralort.dat) 
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Ärendevis påkodning av markanvändnings- och trafiksystemdata 

Omskattningen avser såväl färdsätts- och destinationsval som resgenerering. Resgenereringen sker 

med hänsyn till hur olika aktivitetskombinationer efterfrågas under en dag, och skattas därför inte 

ärendevis. Logsummor från respektive ärende behöver emellertid genereras som input till 

resgenereringen, och det finns därför två steg i datagenereringen – ett för färdsätts- och destinationsval 

och ett för resgenereringen.   

Sampling av destinationsalternativ 

Modellerna i inköpsreseprojektet skattades med hjälp av sampling av destinationsalternativ. Den 

rådande skepsisen i forskarvärlden mot alternativsampling i nästade modeller har gjort att vi i 

omskattningsprojektet väljer att avstå från alternativsampling. Matmatch-programmet innehåller 

fortfarande möjligheten att använda sampling, och det bör påpekas att det bara är när samplingen sker 

på en underliggande nivå som problemen uppstår. Oftast är dock regionala modeller nästade med 

destinationsvalet på en underliggande nivå. 

Känslan av att samplingen ger en bias har gjort att resfrekvensvalet inte skattats simultant med 

färdsätts- och destinationsval vid tidigare skattningar av Sampersmodellerna. I stället har logsummor 

från färdsätts- och destinationsval skapats med hjälp av Alogit och kodats på respektive individ, 

varefter en separat skattning av resfrekvensvalet gjorts.  

Om man inte samplar destinationer kan resfrekvensvalet skattas simultant med övriga dimensioner. 

Priset blir dock ett betydligt större antal observationer, med åtföljande ökning av exekveringstiden och 

betydligt mycket större – och nästintill ohanterliga - datafiler. Ett sätt att hantera detta är att som 

gjorts här börja med färdsätts- och destinationsvalet, och i ett andra steg lägga till indatafiler till 

genereringen.  

Färdmedels- och destinationsval 

Påkodningen av markanvändningsdata och LoS-data görs ärendevis, dels för att få hanterlig 

datamängder vid estimeringsarbetet, dels för att olika ärenden kan kräva olika uppsättningar av indata. 

Påkodningen görs också regionvis, eftersom emmebankerna är regionspecifika. Dataflödet för 

påkodningen redovisas i diagram 3. 

Förutom tidigare redovisade filer används också filerna region_nyk.dat och region_nynyk.dat. Dessa 

är regionspecifika nycklar för vilka områden som är inom respektive utom regionen (region_nyk.dat) 

samt vilka områden som ingår i emmedatabasen (region_nynyk.dat). 
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Diagram 3 Matchning av markanvändnings- och LoS-data till bostadsbaserade turer 

I detta steg används således endast data för observerade resor.  

Koppling till LoS-matriserna 

Alla resor är kopplade till det trafikutbud som avser den tidperiod under vilken resan skedde. Följande 

tidsperioder har definierats: 

 kl 0000-0659 

 kl 0700-0859 

 kl 0900-1449 

 Kl 1500-1759 

 kl 1800- 

 

Tidsperioden avser det tidsintervall inom vilket resan påbörjats. Trafiknätens högtrafikmatriser har 

kopplats till perioderna 0700-0859 samt 1500 – 1759, och lågtrafikmatriserna till övriga perioder. 

Detta gäller för såväl ut- som hemresa. Resor som genomförts under 2005 är kopplade till bilmatriser 

utan trängselavgifter. För resor lör- och söndagar tillämpas lågtrafikutbudet. 

Kollektivtrafiktaxor 

För arbetsresor antas månadskort vara det lägsta priset (även om detta inte alltid är korrekt). I 

avsaknad av en mer utvecklad modell för månadskortsinnehav har därför månadskorttaxan applicerats 

på alla resor. Detta gäller äver skolresor (se nedan). För övriga resor antas att månadskortsinnehavet är 

exogent. Om personen innehar månadskort antas att inköpsresor med kollektivt färdmedel inte medför 

någon extra kostnad, annars antas kontant/rabattataxan gälla. 

Resgenerering 

För att kunna bilda logsummor från färdmedels- och destinationsvalet krävs att vissa antaganden görs 

för dem som inte rest när det gäller hur stort sällskap det var som inte reste och i vilken tidsperiod man 

inte reste. Dessa data har tagits bl.a. från de statistikfiler som genereras vid matchningen. För övrigt är 

proceduren identisk med genereringen av indata till färdsätts- och destinationsvalet, så när som på att 

indata nu är alla individer i undersökningen (vilket leder till datafiler i storleksordningen 20 Gb).   

Ärendevis beskrivning av datagenereringen 

Skälet till att man vill skatta olika modeller för olika resärenden är att preferenserna kan skilja sig åt, 

samt att framför allt målpunktsbeskrivningen kan skilja sig mellan olika ärenden. Ibland vill man också 
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skilja på resärenden på grund av den efterkommande behandlingen (t.ex för att kunna tillämpa ASEK-

tidsvärden för olika ärenden vid CBA). Antalet observerade resor får dock inte vara för lågt, eftersom 

det kan ge en dålig skattning. Egentligen är uppdelningen på olika resärenden en empirisk fråga, där 

förklaringsgraden är den viktiga parametern – det finns inget skäl att förfina ärendeindelningen om det 

inte ger något bidrag till ökad förklaringsgrad.  

I tabell 6 redovisas antalet bostadsbaserade reskedjor för den aggregering av resärenden i RES0506 

som gjordes inledningsvis (alla dagar), samt det antal turer som använts i skattningen (turer under tio 

mil enkel resa inom respektive region): 

 

Resärende Antal 

bostadsbaserade 

reskedjor totalt 

Antal 

bostadsbaserade 

turer i skattning 

av regionala 

modeller  

Arbete 7442 7051 

Skola 3077 3003 

Tjänste 616 464 

Service 670 626 

Hälsa 429 418 

Barntillsyn 484 482 

Släkt och vänner 3215 2853 

Annan fritidsverksamhet 5950 4492 

Skjuts 1210 1153 

Dagligvaruinköp 3060 2994 

Sällanvaruinköp 1999 1885 

Övrigt 1858 1432 

Summa 30010 26853 

Tabell 6. Antal genererade turer för olika resärenden i RES0506 

Estimeringsdata har genererats med hänsyn till vilka data som bäst svarar mot respektive resärende, 

vilket innebär att den uppdelning på resärende som blivit slutresultatet i omskattningen inte 

nödvändigtvis är exakt densamma som i datagenereringen. 

I det följande redovisas dataframtagningen för de ärendegrupper som genererats i samma 

matchningskörning. Redovisningen omfattar  

 Fördelningen av resorna på färdsätt, avstånd samt restidpunkt 

 Kopplingen till LoS-matriserna 

 Markanvändningsvariabler 

Varje matchningsgrupp behandlas i separata program ”Matmatch_mega”, så att datauttaget kan 

anpassas efter behov. Resultatet är en fil med skattningsdata (med tillhörande variabelförteckning). 

Arbetsresor 

Arbetsresorna har i tidigare regionala modeller definierats utan övre avståndsgräns. Nu behandlas 

arbetsresor som ett separat resärende i modellen för långväga resor (resor över 10 mil enkel resa). Det 

är därför naturligt att tillämpa denna gräns även för regionala arbetsresor. Tabell 7 visar fördelningen 

på avstånd (enkel resa) och färdsätt. 
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Avstånds-klass Bilförare Bilpass. Kollektivt Gång Cykel Övrigt Summa 

 0-2.5 km 535 76 42 540 348 21 1562 

 2.5-5 km 515 60 144 139 249 11 1118 

 5-7.5 km 431 40 183 27 122 8 811 

 7.5-10 km 350 25 155 4 45 17 596 

 10-12.5 km 321 20 109 6 19 7 482 

 12.5-15 km 250 14 121 7 11 1 404 

 15-17.5 km 248 17 67 2 4 2 340 

 17.5-20 km 192 6 62 4 2 5 271 

 20-25 km 298 13 94 3  6 414 

 25-35 km 324 19 102 6 5 4 460 

 35-50 km 242 13 76 1 2 2 336 

 50-100 km 162 10 78 3 0 4 257 

 Totalt 3868 313 1233 742 807 88 7051 

Tabell 7 Fördelning av arbetsresor på avstånd och färdsätt 
 

Tabell 8 visar fördelningen på tidsperioder.  
Hemresa 

     

Utresa  0000 - 659  0700 - 859  0900 - 1459  1500 - 1759  1800 - Summa 

 0000 - 659 55 34 524 1514 139 2266 

 0700 - 859 6 33 599 2183 422 3243 

 0900 - 1459 22 1 166 452 520 1161 

 1500 - 1759 26 0 0 42 138 206 

 1800 - 20 3 1 0 151 175 

Summa 129 71 1290 4191 1370 7051 

Tabell 8 Fördelning av ut- och hemresa på tidsperioder - arbetsresor. I de fall hemresan tidsmässigt 

äger rum för utresan antas att tidpunkten för utresan avser föregående dag (gäller c:a 1 procent av 

turerna).  
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Skolresor 

Skolresorna avser resor under 10 mil. Tabell 9 visar fördelningen på avstånd och färdsätt. 

 
Bilförare Bilpass. Kollektivt Gång Cykel Övrigt Summa 

 0-2.5 km 14 245 162 689 247 5 1362 

 2.5-5 km 14 107 169 106 144 18 558 

 5-7.5 km 7 41 150 15 39 4 256 

 7.5-10 km 14 15 136 5 21 3 194 

 10-12.5 km 5 14 104 4 6 2 135 

 12.5-15 km 5 14 69 1 2 4 95 

 15-17.5 km 10 8 53 4 
 

3 78 

 17.5-20 km 7 4 58 4 1 1 75 

 20-25 km 6 9 59 6 1 3 84 

 25-35 km 10 6 48 2 
  

66 

 35-50 km 6 2 33 
  

2 43 

 50-100 km 6 8 35 6 0 2 57 

Summa 104 473 1076 842 461 47 3003 

Tabell 9 Fördelning av arbetsresor på avstånd och färdsätt 

 

 
Hemresa 

     

Utresa  0 - 659  7 - 859  9 - 1459  15 - 1759  18 - Summa 

 0 - 659 15 0 46 75 4 140 

 7 - 859 2 9 1318 1112 51 2492 

 9 - 1459 1 0 122 184 27 334 

 15 - 1759 1 0 0 6 20 27 

 18 - 2 0 0 0 8 10 

Summa 21 9 1486 1377 110 3003 

Tabell 10 Fördelning av ut- och hemresa på tidsperioder - skolresor 

Tabell 10 beskriver fördelningen på tidsperioder. I de fall hemresan tidsmässigt äger rum för utresan 

antas att tidpunkten för utresan avser föregående dag (gäller c:a 2 promille av turerna).  

Kollektivtrafiktaxor 

I Sampers förekommer skolresor, uppdelade på olika ålderskategorier. En fråga är hur kostnaderna för 

dessa resor behandlas i skattning och tillämpning. Från RES05/06 kan vi se fördelningen på färdbevis-

innehavet för gruppen studerande fördelat på olika åldersklasser (tabell 11, uppräknade tal): 

Ålder Antal 
personer 

Månads/ 
Skolkort 

Annat kort Rabattkort/ 
Remsa 

Påfyllnings-
kort 

 6 - 13 år 805459 0.15 0.03 0.03 0.04 

 14 - 17 år 506848 0.45 0.07 0.03 0.09 

 18 - 25 år 346862 0.39 0.05 0.05 0.14 

 25 - år 157439 0.32 0.01 0.08 0.15 

Alla 1816609 0.30 0.04 0.04 0.08 
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Tabell 11 Fördelning av studerande på färdbevistyp ör de yngsta är kollandelen låg, och en fjärdedel av 

dessa kollresor är skolskjuts (tabell 12). 

Ålder Gång Cykel Moped/ 
MC 

Tbana/ 
spårvagn 

Skol-
skjuts 

Båt  Färd-
tjänst 

Taxi Tåg Buss Bil Andel 
koll 

 6 - 13 0.38 0.14 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 0.28 0.20 

 14 - 17 0.21 0.19 0.02 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05 0.35 0.11 0.47 

 18 - 25 0.23 0.15 0.00 0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 0.06 0.26 0.20 0.42 

 25 - 0.14 0.20 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.20 0.23 0.42 

Tabel 12 Fördelning av studerande på färdmedel  
 

Det framgår inte direkt av resvaneundersökningen vilka som har skolkort, eftersom den upplysningen 

bara finns för Stockholms län, och eftersom skolkort dessutom inte redovisas separat i RES-databasen. 

Separata modeller har skattats för tre olika studerandekategorier – grundskola, gymnasium och övrig 

utbildning. Klassificeringen har skett utifrån ålder. Skolresor är åtminstone för de två första 

kategorierna tillräckligt frekventa för att någon form av månads- eller skolkort ska vara det mest 

sannolika färdbeviset för kollektivtrafikresor.  Vi saknar dock data för skolkortskostnaden i trafiknäts-

data. Samtidigt kan det vara så att kostnaden för skolkort inte bärs av resenären eller resenärshushållet 

åtminstone i yngre åldrar. För dem som är över 18 år är nog den kortkostnad vi har tillgång till i 

trafiknätsdata en bättre gissning. För dem som är 6 - 18 år är det kanske också bättre att ange den 

kortkostnaden, och låta den latenta skolkortsrabatten ingå i den skattade parametern (eftersom det är 

separata modeller). Skattningsdata innehåller därför kortkostnaden enligt trafiknätsdata.  
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Inköpsresor  

Skattningsdata för inköpsresor avser resor under 10 mil. Två ärendetyper har genererats i samma 

programversion, nämligen dagliginköp och sällaninköp. Fördelningen på avstånd och färdsätt 

redovisas i tabell 13 och 14 för respektive resärende. 

 
Bilförare Bilpass. Kollektivt Gång Cykel Övrigt Summa 

 0-2.5 km 444 101 24 956 132 10 1667 

 2.5-5 km 300 89 27 97 53 5 571 

 5-7.5 km 134 46 14 13 11 1 219 

 7.5-10 km 89 31 5 7 4 1 137 

 10-12.5 km 81 26 4 3 
 

2 116 

 12.5-15 km 49 16 3 4 1 1 74 

 15-17.5 km 30 17 1 3 
  

51 

 17.5-20 km 17 11 1 3 
  

32 

 20-25 km 31 17 1 1 
  

50 

 25-35 km 26 14 2 2 1 1 46 

 35-50 km 9 8 
    

17 

 50-100 km 6 4 1 3 0 0 14 

 Totalt 1216 380 83 1092 202 21 2994 

Tabell 13 Fördelning av dagligvaruinköp på avstånd och färdsätt 

  
Bilförare Bilpass. Kollektivt Gång Cykel Övrigt Summa 

 0-2.5 km 157 46 28 276 66 1 574 

 2.5-5 km 155 53 65 59 29 6 367 

 5-7.5 km 79 48 34 9 7 
 

177 

 7.5-10 km 72 38 19 3 
  

132 

 10-12.5 km 62 34 25 1 
 

2 124 

 12.5-15 km 50 22 8 3 2 
 

85 

 15-17.5 km 34 16 8 
 

2 1 61 

 17.5-20 km 32 21 9 
 

1 1 64 

 20-25 km 39 29 10 
   

78 

 25-35 km 49 27 4 
   

80 

 35-50 km 46 24 6 1 
  

77 

 50-100 km 30 31 5 0 0 0 66 

 Totalt 805 389 221 352 107 11 1885 

Tabell 14 Fördelning av sällaninköp på avstånd och färdsätt 

 

Fördelningen på tidsperiod för ut- och återresa redovisas i tabell 15 och 16 för respektive dagligvaruköp 

och sällanköp. 
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kl 0-7 kl 7-9 kl 9-15 kl 15-18 kl 18- Summa 

kl 0-7 42 2 4 3 1 52 

kl 7-9 1 29 33 3 3 69 

kl 9-15 2 
 

1473 219 29 1723 

kl 15-18 1 
  

608 156 765 

kl 18- 1 
   

384 385 

Summa 47 31 1510 833 573 2994 

Tabell 15. Antal dagligvaruinköpsresor fördelade på tidperiod för ut- och hemresa 

 
Antal resor fördelade på tidpunkt för ut- och hemresa 

  

 
kl 0-7 kl 7-9 kl 9-15 kl 15-18 kl 18- Summa 

kl 0-7 20 
 

8 2 1 31 

kl 7-9 
 

6 27 3 
 

36 

kl 9-15 5 
 

935 359 52 1351 

kl 15-18 
   

238 116 354 

kl 18- 
    

113 113 

Summa 25 6 970 602 282 1885 

Tabell 16. Antal sällaninköpsresor fördelade på tidperiod för ut- och hemresa 
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Besöksresor 

Skattningsdata för besöksresor avser resor under 10 mil. Endast en ärendetyp har skattats. 

Fördelningen på avstånd och färdsätt redovisas i tabell 17. 

 
Bilförare Bilpass. Kollektivt Gång Cykel Övrigt Summa 

 0-2.5 km 191 150 15 539 139 25 1059 

 2.5-5 km 121 102 54 54 60 11 402 

 5-7.5 km 78 70 59 12 11 3 233 

 7.5-10 km 73 55 30 4 7 5 174 

 10-12.5 km 66 50 28 2 6 3 155 

 12.5-15 km 55 31 18 2 
 

4 110 

 15-17.5 km 50 28 24 2 2 
 

106 

 17.5-20 km 36 29 15 1 
  

81 

 20-25 km 59 37 16 2 
 

4 118 

 25-35 km 74 58 18 4 
 

3 157 

 35-50 km 53 46 12 
   

111 

 50-100 km 75 54 12 1 0 5 147 

 Totalt 931 710 301 623 225 63 2853 

Tabell 17 Fördelning av besöksresor på avstånd och färdsätt 

Fördelningen på tidsperiod för ut- och återresa redovisas i tabell 18 . 

 kl 0-7 kl 7-9 kl 9-15 kl 15-18 kl 18- Summa 

kl 0-7 27 1 3 3 4 38 

kl 7-9  11 26 19 8 64 

kl 9-15 14  407 498 308 1227 

kl 15-18 59   163 547 769 

kl 18- 144 2 2  607 755 

Summa 244 14 438 683 1474 2853 

Tabell 18. Antal besöksturer fördelade på tidperiod för ut- och hemresa 
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Rekreationsresor 

Skattningsdata för rekreationssresor avser resor under 10 mil. Endast en ärendetyp har skattats. 

Fördelningen på avstånd och färdsätt redovisas i tabell 19. 

 
Bilförare Bilpass. Kollektivt Gång Cykel Övrigt Summa 

 0-2.5 km 286 272 44 783 239 21 1645 

 2.5-5 km 250 224 100 116 122 12 824 

 5-7.5 km 140 137 83 23 43 10 436 

 7.5-10 km 107 119 44 13 12 3 298 

 10-12.5 km 103 84 39 4 12 1 243 

 12.5-15 km 74 49 28 7 2 4 164 

 15-17.5 km 81 58 15 
 

3 1 158 

 17.5-20 km 48 23 13 2 2 3 91 

 20-25 km 70 66 17 
 

7 2 162 

 25-35 km 83 70 20 2 3 2 180 

 35-50 km 69 33 16 3 1 3 125 

 50-100 km 63 75 21 4 3 0 166 

 Totalt 1374 1210 440 957 449 62 4492 

Tabell 19 Fördelning av rekreationsresor på avstånd och färdsätt 

Fördelningen på tidsperiod för ut- och återresa redovisas i tabell 20.  
kl 0-7 kl 7-9 kl 9-15 kl 15-18 kl 18- Summa 

kl 0-7 41 14 22 17 11 105 

kl 7-9 
 

16 164 49 17 246 

kl 9-15 8 
 

967 679 169 1823 

kl 15-18 21 
  

285 911 1217 

kl 18- 119 
   

982 1101 

Summa 189 30 1153 1030 2090 4492 

Tabell 20. Antal rekreationsturer fördelade på tidperiod för ut- och hemresa 
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Övriga privatresor 

Skattningsdata för övriga privatresor avser resor under 10 mil. Denna grupp är inte särskilt homogen, 

varför separata modeller för tre olika ärendetyper skattats: 

 Service, hälsa, barntillsyn 

 Skjuts 

 Övrigt 

 Fördelningen på avstånd och färdsätt för respektive kategori redovisas i tabellerna 21-23. 

 
Bilförare Bilpass. Kollektivt Gång Cykel Övrigt Summa 

 0-2.5 km 209 33 16 370 61 3 692 

 2.5-5 km 146 29 28 43 15 5 266 

 5-7.5 km 89 9 19 3 4 3 127 

 7.5-10 km 53 12 17 6  1 89 

 10-12.5 km 28 12 6 2  2 50 

 12.5-15 km 32 6 4 1  1 44 

 15-17.5 km 26 4 5  1 1 37 

 17.5-20 km 27 3 5 2   37 

 20-25 km 31 12 9 2  3 57 

 25-35 km 38 9 3 3  2 55 

 35-50 km 25 10 3   1 39 

 50-100 km 24 7 0 0 0 2 33 

 Totalt 728 146 115 432 81 24 1526 

Tabell 21 Fördelning av resor för service, hälsa och barntillsyn på avstånd och färdsätt 

  
Bilförare Bilpass. Kollektivt Gång Cykel Övrigt Summa 

 0-2.5 km 258 18 4 87 18  385 

 2.5-5 km 183 14 4 13 5  219 

 5-7.5 km 128 7 1 3 1 1 141 

 7.5-10 km 68 6 4    78 

 10-12.5 km 63 5 4    72 

 12.5-15 km 50 4     54 

 15-17.5 km 27 2     29 

 17.5-20 km 21 2 1   1 25 

 20-25 km 41 5     46 

 25-35 km 45 4 1    50 

 35-50 km 19 6 2    27 

 50-100 km 20 6 1 0 0 0 27 

 Totalt 923 79 22 103 24 2 1153 

Tabell 22 Fördelning av resor för att skjutsa någon på avstånd och färdsätt 
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Bilförare Bilpass. Kollektivt Gång Cykel Övrigt Summa 

 0-2.5 km 179 63 14 217 41 10 524 

 2.5-5 km 88 51 21 26 15  201 

 5-7.5 km 73 19 15 5 8 3 123 

 7.5-10 km 53 23 14 4 3 1 98 

 10-12.5 km 47 21 10 1 1  80 

 12.5-15 km 27 22 15   2 66 

 15-17.5 km 35 12 7  1 2 57 

 17.5-20 km 21 7 8   4 40 

 20-25 km 30 14 6  1 1 52 

 25-35 km 33 24 8 1 1  67 

 35-50 km 24 15 5   2 46 

 50-100 km 42 25 8 0 0 3 78 

 Totalt 652 296 131 254 71 28 1432 

Tabell 23 Fördelning av övriga privatresor på avstånd och färdsätt 

 

Fördelningen på tidsperiod för ut- och återresa redovisas i tabell 24.  
kl 0-7 kl 7-9 kl 9-15 kl 15-18 kl 18- Summa 

kl 0-7 22 6 7 2  37 

kl 7-9  100 134 12 2 248 

kl 9-15 3  644 188 33 868 

kl 15-18 1   191 83 275 

kl 18- 2    96 98 

Summa 28 106 785 393 214 1526 

Tabell 24. Antal resor för service, hälsa och barntillsyn fördelade på tidperiod för ut- och 

hemresa 
 

Fördelningen på tidsperiod för ut- och återresa redovisas i tabell 25.  
kl 0-7 kl 7-9 kl 9-15 kl 15-18 kl 18- Summa 

kl 0-7 25 7  2 1 35 

kl 7-9  135 27 3 3 168 

kl 9-15   248 61 11 320 

kl 15-18 1   250 82 333 

kl 18- 5    292 297 

Summa 31 142 275 316 389 1153 

Tabell 25. Antal resor för Skjutsning fördelade på tidperiod för ut- och hemresa 
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Fördelningen på tidsperiod för ut- och återresa redovisas i tabell 26.  
kl 0-7 kl 7-9 kl 9-15 kl 15-18 kl 18- Summa 

kl 0-7 29 8 11 7 2 57 

kl 7-9 1 29 75 33 10 148 

kl 9-15 8  436 203 74 721 

kl 15-18 8   154 120 282 

kl 18- 19    205 224 

Summa 65 37 522 397 411 1432 

Tabell 26. Antal resor för övriga privatresor fördelade på tidperiod för ut- och hemresa 
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Tjänsteresor 

När det gäller tjänsteresor har såväl bostadsbaserade resor som arbetsplatsbaserade arbetsresor tagits 

med, eftersom andelen arbetsplatsbaserade resor är särskilt hög för detta resärende. I båda fall avses 

resor under 10 mil. Fördelningen på reslängd och färdsätt för de båda kategorierna tjänsteresor 

framgår av tabellerna 27 och 28. 

  
Bilförare Bilpass. Kollektivt Gång Cykel Övrigt Summa 

 0-2.5 km 36 3 3 27 7 4 80 

 2.5-5 km 32 3 7 3 6 2 53 

 5-7.5 km 22 1 8 2 3 1 37 

 7.5-10 km 24 1 10  1 3 39 

 10-12.5 km 13 2 3  1 6 25 

 12.5-15 km 18 2 1   3 24 

 15-17.5 km 19  4   2 25 

 17.5-20 km 11  1    12 

 20-25 km 25 1 1   1 28 

 25-35 km 39 3 2   1 45 

 35-50 km 26 2 5   2 35 

 50-100 km 47 7 7 0 0 0 61 

 Totalt 312 25 52 32 18 25 464 

Tabell 27 Fördelning av bostadsbaserade tjänsteresor på avstånd och färdsätt 

  
Bilförare Bilpass. Kollektivt Gång Cykel Övrigt Summa 

 0-2.5 km 60 9 4 59 10 6 148 

 2.5-5 km 51 5 5 5 3 1 70 

 5-7.5 km 30 5 3 2 3 3 46 

 7.5-10 km 21 5 1 1  1 29 

 10-12.5 km 9 4 2 1  1 17 

 12.5-15 km 11 3  1   15 

 15-17.5 km 10 1     11 

 17.5-20 km 3     2 5 

 20-25 km 12 2  2   16 

 25-35 km 13 2 1 1   17 

 35-50 km 13 5     18 

 50-100 km 9 5    2 16 

 Totalt 242 46 16 72 16 16 408 

Tabell 28 Fördelning av arbetsplatsbaserade tjänsteresor på avstånd och färdsätt 
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Fördelningen på tidsperiod för ut- och återresa redovisas i tabell 29 och 30.  
kl 0-7 kl 7-9 kl 9-15 kl 15-18 kl 18- Summa 

kl 0-7 8 5 26 51 5 95 

kl 7-9  8 62 56 12 138 

kl 9-15 1  87 50 10 148 

kl 15-18 1   18 34 53 

kl 18- 3 1   26 30 

Summa 13 14 175 175 87 464 

Tabell 29. Antal bostadsbaserade tjänsteresor fördelade på tidperiod för ut- och hemresa 

  
kl 0-7 kl 7-9 kl 9-15 kl 15-18 kl 18- Summa 

kl 0-7 2 1 5 6  14 

kl 7-9  9 61 30 4 104 

kl 9-15 1  209 51 4 265 

kl 15-18    10 8 18 

kl 18- 5   1 1 7 

Summa 8 10 275 98 17 408 

Tabell 30. Antal bostadsbaserade tjänsteresor fördelade på tidperiod för ut- och hemresa 
 
 

Data till resgenerering 

När det gäller data till resgenerering krävs att antaganden om sällskapsstorlek och tidperiod görs för 

dem som inte genomfört någon arbetsresa.  

Sällskapsstorlek 

Sällskapsstorleken bestäms för varje individ genom en slumpmässig dragning ur en fördelning på 

hushållsstorlek och sällskapsstorlek för dem som genomfört en resa med aktuellt ärende.  

Arbets- och tjänsteresor 

För arbetsresor är den genomsnittliga sällskapsstorleken 1.2 personer, och här görs ett förenklat 

antagande att 80 procent av alla arbetsresor sker utan sällskap, och 20 procent med 2 personers i 

ressällskapet. För tjänsteresor är motsvarande siffror 1.23 och 23 procent. 

Skolresor      

För skolresor dras en sällskapsstorlek ur följande fördelningar (en för varje hushållsstorlek).  
Sällskapsstorlek (kumulativ fördelning) 

 

Hushållsstorlek 1 2 3 4 5 

1 0.87 0.95 0.96 0.97 1.00 

2 0.72 0.92 0.96 0.98 1.00 

3 0.62 0.90 0.96 0.97 1.00 

4 0.51 0.80 0.93 0.96 1.00 

5 0.52 0.78 0.90 0.95 1.00 
Tabell 31 Kumulativ fördelning på sällskapsstorlek för skolresor beroende på hushållsstorlek 

Inköpsresor 

För inköpsresor har två ärendetyper definierats, dagligvaruinköp och sällaninköp. 
Sällskapsstorleksfördelningarna ser ut på följande sätt: 
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Sällskapsstorlek (kumulativ fördelning) 

 

Hushållsstorlek 1 2 3 4 5 

1 0.88 0.99 1.00 1.00 1.00 

2 0.53 0.98 0.99 1.00 1.00 

3 0.54 0.85 0.98 1.00 1.00 

4 0.52 0.82 0.92 0.99 1.00 

5 0.46 0.77 0.88 0.96 1.00 
Tabell 32 Kumulativ fördelning på sällskapsstorlek för dagligvaruinköp beroende på hushållsstorlek 
  

Sällskapsstorlek (kumulativ fördelning) 
 

Hushållsstorlek 1 2 3 4 5 

1 0.74 0.97 0.99 1.00 1.00 

2 0.46 0.95 0.98 0.99 1.00 

3 0.34 0.73 0.94 0.98 1.00 

4 0.28 0.60 0.79 0.97 1.00 

5 0.28 0.60 0.78 0.87 1.00 
Tabell 33 Kumulativ fördelning på sällskapsstorlek för sällaninköp beroende på hushållsstorlek 

Besöksresor 

För besöksresor dras en sällskapsstorlek ur följande fördelningar (en för varje hushållsstorlek).  
Sällskapsstorlek (kumulativ fördelning) 

 

Hushållsstorlek 1 2 3 4 5 

1 0.71 0.90 0.96 0.99 1.00 

2 0.33 0.89 0.96 0.99 1.00 

3 0.39 0.67 0.92 0.97 1.00 

4 0.36 0.59 0.74 0.95 1.00 

5 0.39 0.63 0.75 0.85 1.00 
Tabell 34 Kumulativ fördelning på sällskapsstorlek för besöksresor beroende på hushållsstorlek 
 

Rekreationsresor 

För rekreationsresor dras en sällskapsstorlek ur följande fördelningar (en för varje hushållsstorlek).  
Sällskapsstorlek (kumulativ fördelning) 

 

Hushållsstorlek 1 2 3 4 5 

1 0.67 0.89 0.96 0.97 1.00 

2 0.43 0.88 0.94 0.97 1.00 

3 0.36 0.69 0.88 0.94 1.00 

4 0.26 0.59 0.76 0.93 1.00 

5 0.27 0.55 0.72 0.84 1.00 
Tabell 35 Kumulativ fördelning på sällskapsstorlek för rekreationsresor beroende på hushållsstorlek 
 

Övriga resor 

För övriga resor dras en sällskapsstorlek ur följande fördelning.  
Sällskapsstorlek (kumulativ fördelning) 

 

Hushållsstorlek 1 2 3 4 5 

1 0.84 0.97 0.99 0.99 1.00 

2 0.65 0.96 0.99 1.00 1.00 
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3 0.61 0.94 0.99 1.00 1.00 

4 0.38 0.84 0.95 0.99 1.00 

5 0.42 0.77 0.94 0.97 1.00 
Tabell 36 Kumulativ fördelning på sällskapsstorlek för övriga resor beroende på hushållsstorlek 

Tidperiod 

När det gäller fördelningen på tidsperiod summeras LoS-data för hög-respektive lågtrafik med en 

högtrafikandel som beräknats ur tidperiodfördelningen för de faktiskt genomförda resorna (som 

tidigare redovisats). 
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Jämförelse turer – delresor 

I RVU’n samlas resandet in i form av delresor, dvs resor mellan de punkter där man genomför någon 

aktivitet. Denna följd av resor förenklas sedan till bostadsbaserade turer, arbetsplatsbaserade turer och 

”sekundära destinationer”, dvs en aktivitet på vägen mellan hemmet och bostaden eller tvärtom. Det 

kan vara intressant att jämföra hur stor del av trafikarbetet som man missar genom förenklingen till 

enbart bostadsbaserade turer (plus de arbetsplatsbaserade tjänsteresorna). 

Låt oss först undersöka delresorna – det är på denna nivå som resandet beskrivs, och som vi här 

betraktar som ”sanningen” när det gäller trafikarbetet. I tabell 37 visas antalet delresor fördelat på 

ärende och färdsätt. Rundturer (delresor med start och mål i egen bostad) och delresor över 100 km 

har tagits bort, eftersom vi intresserar oss för de regionala resorna med en definierad målpunkt. 

 
Ingen 

uppgift Bilförare Bilpass Buss Tåg Gång Cykel Övrigt Summa 

Arbete 59 10027 1002 1099 1318 2476 1854 106 17941 

Skola 6 302 1244 1365 718 2412 1069 80 7196 

Tjänste 131 1926 284 74 81 445 102 41 3084 

Service 8 829 158 61 34 583 101 15 1789 

Hälsa 3 535 189 69 49 234 52 32 1163 

Barntillsyn 
 

631 62 8 4 441 39 1 1186 

Släkt o vänner 29 2454 1910 320 286 1809 524 138 7470 

Rekreation 66 3741 3293 458 422 3940 1052 164 13136 

Skjutsa 5 2399 273 27 28 307 47 6 3092 

Dagligvaruinköp 5 2849 919 102 55 2533 442 37 6942 

Sällanvaruinköp 3 2268 1163 246 207 1419 251 25 5582 

Övrigt 27 1901 920 161 145 889 197 43 4283 

Summa  29862 11417 3990 3347 17488 5730 745 71834 

Tabell 37 Fördelning av delresor på ärende och färdsätt   
Bilförare Bilpass Buss Tåg Gång Cykel Övrigt Summa 

Arbete 4026 326 563 722 747 827 128 7339 

Skola 111 477 701 405 845 462 49 3050 

Tjänste 333 32 22 36 37 18 30 508 

Service 312 52 32 17 196 45 9 663 

Hälsa 190 79 35 24 55 23 18 424 

Barntillsyn 247 25 5 1 186 17 1 482 

Släkt o vänner 1012 798 175 155 631 232 79 3082 

Rekreation 1493 1342 241 231 1075 466 922 5770 

Skjutsa 939 94 12 12 105 24 8 1194 

Dagligvaruinköp 1252 395 57 30 1097 206 22 3059 

Sällanvaruinköp 830 414 123 110 360 112 14 1963 

Övrigt 754 407 88 73 273 81 89 1765 

Summa 11499 4441 2054 1816 5607 2513 1369 29299 

Tabell 38 Fördelning av delresor på ärende och färdsätt  

Delresorna kan jämföras med motsvarande fördelning av de bostadsbaserade turerna (tabell 38). Av 

naturliga skäl finns här inga turer med odefinierade färdsätt.  Tabell 39 visar antalet delresor per tur 
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fördelat på ärende och färdsätt. Här har också övriga färdsätt tagits bort (taxi ingår bland 

bilpassagerarna, andelen taxiresor bland bilpassagerarna är 2.3 procent). 

 
Bilförare Bilpass Buss Tåg Gång Cykel Summa 

Arbete 2.49 3.07 1.95 1.83 3.31 2.24 2.42 

Skola 2.72 2.61 1.95 1.77 2.85 2.31 2.33 

Tjänste 3.35 3.64 1.95 0.75 8.40 3.00 3.18 

Service 2.66 3.04 1.91 2.00 2.97 2.24 2.66 

Hälsa 2.82 2.39 1.97 2.04 4.25 2.26 2.66 

Barntillsyn 2.55 2.48 1.60 4.00 2.37 2.29 2.46 

Släkt o vänner 2.42 2.39 1.83 1.85 2.87 2.26 2.37 

Rekreation 2.51 2.45 1.90 1.83 3.67 2.26 2.24 

Skjutsa 2.55 2.90 2.25 2.33 2.92 1.96 2.58 

Dagligvaruinköp 2.28 2.33 1.79 1.83 2.31 2.15 2.26 

Sällanvaruinköp 2.73 2.81 2.00 1.88 3.94 2.24 2.83 

Övrigt 2.52 2.26 1.83 1.99 3.26 2.43 2.39 

Summa 2.54 2.55 1.93 1.77 3.11 2.27 2.42 

Tabell 39 Fördelning av delresor på ärende och färdsätt 

 

Det krävs två delresor för att motsvara en tur, men för vissa färdsätt fall är ibland antalet delresor lägre 

än två. Detta beror på färdsättsklassningen som beskrevs tidigare – en delresa med buss kan 

exempelvis ingå i en tur som klassats som bilresa. I genomsnitt är antalet delresor per tur 2.42, vilket 

innebär en förenkling av resmönstret. En intressant fråga är i vilken utsträckning detta ger en 

felskattning av trafikarbetet.  

För att undersöka det kan vi jämföra trafikarbetet baserat på delresornas uppgifter i RVU’n med de 

reslängder som kodats på turerna från trafiknätsinformationen i emmebankerna. I skattningsdata finns 

för varje tur den sammanlagda rapporterade längden för de ingående delresorna liksom avståndet från 

trafiknäten för den aktuella turen.  

 
Bilförare Bilpass Buss Tåg Gång Cykel Summa 

Arbete 0.90 0.89 0.97 0.94 2.02 1.23 0.93 

Skola 0.89 0.89 0.96 0.85 2.28 1.30 0.98 

Tjänste 0.97 1.23 1.01 0.94 1.27 1.14 0.99 

Service 0.90 0.82 1.25 0.89 1.83 1.16 0.94 

Hälsa 0.94 0.93 0.86 1.02 0.98 0.97 0.94 

Barntillsyn 0.95 1.12 1.18 0.91 1.48 0.94 1.00 

Släkt o vänner 0.99 1.14 1.13 1.01 1.58 1.13 1.06 

Rekreation 1.01 1.03 1.08 1.00 1.55 2.56 1.07 

Skjutsa 0.97 1.09 0.98 0.98 1.03 0.85 0.98 

Dagligvaruinköp 1.05 1.02 1.03 0.90 2.21 1.50 1.12 

Sällanvaruinköp 0.93 0.97 1.07 0.94 1.41 1.32 0.96 

Övrigt 1.04 1.16 1.57 0.93 1.47 1.31 1.10 

Summa 0.95 1.04 1.02 0.93 1.82 1.47 1.00 

Tabell 40 Kvot mellan trafikarbete från turer och trafikarbete från delresor  
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I tabell 40 redovisas förhållandet mellan trafikarbetet från turerna och trafikarbetet från delresorna. 

Förenklingen till turer ingen märkbar effekt på trafikarbetet genomsnittligt sett – turerna svarar för 

100 procent av delresornas trafikarbete. För biltrafiken (bil som förare) motsvarar turerna delresornas 

trafikarbete till 95 procent. Trafikarbetet för buss överskattas något av turdata, medan trafikarbetet för 

tåg underskattas med 7 procent.  

Gångförflyttningarna uppvisar de största avvikelserna, därnäst cykel. Detta beror troligen på att dessa 

resor oftast är mycket korta, och då inte beskrivs särskilt väl av trafiknätsdata. Cykel och gångturerna 

svarar endast för c:a 4 procent av det totala trafikarbetet. I huvudsak kan man säga att förenklingen 

från delresor till bostadsbaserade turer endast har en marginell effekt på det totala trafikarbetet.  

 

  



RAPPORT  Dokumentdatum  Ev. diarienummer 

  2016-01-12   

 

 
 

 29 (31) 
 

 
 

Appendix 1 – Färdsättsaggregering 

Färdsätt aggregeras i samband med delreseuttaget till följande färdsättskategorier: 

Färdsättskategorier 

Bil = 1 

Bilp = 2 

Buss = 3 

Tag  = 4 

Gang = 5 

Cykel = 6 

Övrigt = 7 

 

Aggregeringsnyckel 

RVU-kod Färdsätt Aggrerat 
färdsätt 

0 ='Uppgift saknas' 0 

1 ='Gick till fots' 5 

2 ='Cykel' 6 

3 ='Moped' 7 

4 ='Mc' 7 

10 ='T-bana' 4 

11 ='Spårvagn' 4 

13 ='Skolskjuts' 4 

15 ='Flyg, charter' 0 

16 ='Fritidsbåt' 0 

17 ='Sjöfart' 0 

18 ='Snöskoter' 0 

19 ='Traktor, arbetsredskap' 0 

20 ='Färdtjänst, taxi, passagerare' 7 

21 ='Färdtjänst, specialfordon, passagerare' 7 

22 ='Färdtjänst med specialfordon, förare' 7 

61 ='Taxi (ej färdtjänst), förare' 0 

62 ='Taxi (ej färdtjänst), passagerare' 2 

71 ='Lastbil, förare' 0 

72 ='Lastbil, passagerare' 0 

81 ='Tåg, affärsbiljett eller liknande' 4 

82 ='Tåg, Normalbiljett' 4 

83 ='Tåg, Lågpris (förköp, helgbiljett eller annan rabatt)' 4 

84 ='Tåg, Kort (årskort, månadskort)' 4 

85 ='Tåg, okänd betalning' 4 

86 ='Tåg, pendeltåg/lokaltåg, ej SL' 4 

87 ='Tåg, SL:s pendeltåg och lokaltåg inom Stockholms län' 4 

89 ='Tåg, besättningsresa' 4 

121 ='Lokalbuss, regionalbuss' 3 

122 ='Långfärdsbuss' 3 
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123 ='Charterbuss' 3 

124 ='Annan buss' 3 

125 ='Buss, okänd typ' 3 

141 ='Flyg, business class, 1:a klass' 0 

142 ='Flyg, turistklass, ekonomiklass' 0 

143 ='Flyg, annat' 0 

145 ='Flyg, okänd klass' 0 

149 ='Flyg, besättningsresa' 0 

501 ='Personbil, förare' 1 

502 ='Personbil, förare' 1 

503 ='Personbil, förare' 1 

504 ='Lånad bil, förare' 1 

505 ='Hyrd bil, förare' 1 

506 ='Medpassagerares bil, förare' 1 

507 ='Annan bil, förare' 1 

508 ='Arbetsgivares bil, förare' 1 

509 ='Personbil, förare. Ägandeform okänd' 1 

510 ='Bil, förare & passagerare' 2 

511 ='Personbil, passagerare' 2 

512 ='Personbil, passagerare' 2 

513 ='Personbil, passagerare' 2 

514 ='Lånad bil, passagerare' 2 

515 ='Hyrd bil, passagerare' 2 

516 ='Medpassagerares bil, passagerare' 2 

517 ='Annan bil, passagerare' 2 

518 ='Arbetsgivares bil, passagerare' 2 

519 ='Personbil, passagerare. Ägandeform okänd' 2 

555 ='Annat färdsätt' 7 

 

Taxiresor behandlas således som bilpassagerare.  
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Appendix 2 – Ärendeaggregering 

Följande aggregering har gjorts: 
Ärendenummer i 

omskattningen 
Ärende Ingående ärenden, 

RVU-nummer 

1 Arbete 2 

2 Skola 3,5 

3 Tjänste 4 

5 Service 9,10,12 

6 Hälsa 8 

7 Barntillsyn 11,20 

8 Släkt o vänner 14 

9 Rekreation 15,16,17,18,19,21,22 

10 Skjutsa 13 

12 Dagligvaruinköp 6 

13 Sällanvaruinköp 7 

99 Övrigt 25 

 
RVU-kod Ärendebeskrivning Aggregerad 

indelning 

2 ='Bostad-arbete' 1 

3 ='Bostad-skola' 2 

4 ='Ärende i tjänsten' 3 

5 ='Ärende i studierna' 2 

6 ='Inköp av dagligvaror' 12 

7 ='Övriga inköp' 13 

8 ='Hälso- och sjukvård' 6 

9 ='Post- eller bankärende' 5 

10 ='Bokning av biljetter/tider' 5 

11 ='Barntillsyn (hämta/lämna)' 7 

12 ='Annan service' 5 

13 ='Skjutsa(följa)/hämta annan person' 10 

14 ='Släkt och vänner' 8 

15 ='Hobbies,musikutövning,studiecirkel,kurs' 9 

16 ='Restaurang,cafe' 9 

17 ='Motion och friluftsliv, t ex idrott, promenad etc' 9 

18 ='Underhållning och kultur, fest, koncert, bio etc' 9 

19 ='Föreningsliv, religionsutövning' 9 

20 ='Delta i eller följa med vid barns fritidsaktivitet' 7 

21 ='(Annan) semesterresa' 9 

22 ='Annan fritidsaktivitet' 9 

25 ='Annat ärende' 99 

97 ='Yrkesmässig trafik på väg' 79 
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1 Bakgrund  

1.1 Varför en omskattning behövs 

De fem regionala modellerna i den version av Sampers som används i dagsläget1 består av 

sex ärenden: Arbetsresor, Besöksresor, Rekreation, Skolresor, Tjänsteresor samt Övriga 

resor. Notera att inköpsresor här ingår i övriga resor. Modellen för övriga resor innehåller 

dock målpunktsvariabler för handel. Sampers regionala modeller skattades på 

resvaneundersökningarna från 1994 -2000. De data som Sampers är skattade på är således 

mellan 15 till 20 år gamla.  

 

De långväga modellerna är av senare datum och skattade på RVU/RES 05/06. Dessa 

skattades med delvis nya metoder och nya insikter om funktionsform användes. Modellen 

för de långväga resorna kan sägas var en generation modernare än de regionala modellerna. 

De är dock skattade med samplade destinationer. Det är även de skattade men inte 

implementerade modellerna för inköpsresor. De använder ickelinjära funktionsformer för 

kostnadstermerna och en förbättrad målpunktsbeskrivning jämfört med den tidigare 

modellen för övrigt-resor där inköpsresorna ingår.  

 

De modeller som används i dagsläget är skattade med så kallad destinationssampling dvs. 

man låter valmängden i skattningen utgöras av en delmängd av de verkliga zonerna. Med 

ny programvara är sampling inte längre nödvändigt utan vi har skattat modeller på samtliga 

tillgängliga alternativ i destinationsvalet.  

1.2 Ärendeuppdelning 

I omskattningen av Sampers har regionindelningen med fem regioner bevarats: Samm, 

Väst, Sydost, Skåne och Palt (Figur 1). Även indelningen i fem färdmedel är samma som 

tidigare: Bil som förare, bil som passagerare, kollektivtrafik, cykel och gång. När det gäller 

destinationer är en stor skillnad är att nuvarande programvara kan hantera alla destinationer 

så att sampling av destinationer inte längre behöver göras i skattningen. Utöver detta är den 

största förändringen att antalet ärenden dubblerats från sex till tolv stycken.  

 

                                                           
1 I basprognosen som släpptes 2016-04-01 har Sampers version 3.3 vilken består av de regionala modeller som beskrivs 

översiktligt i bakgrunds-kapitlet. 



 

 
 

 

 

Figur 1: Ingen ändring i regionindelning 

 

Uppdelning i ärenden är en av flera dimensioner som är drivande för komplexitet, kostnad 

och körtid. Uppdelning i ärenden är också centrala för modellens analytiska egenskaper. De 

erfarenheter vi samlat på oss gör att vi inte är särskilt rädda för den ökande körtid som fler 

ärenden medför, det rör sig om sekunder för ett ytterligare ärende under förutsättning att 

programvaran är effektivt kodad. Kostnaden för att skatta och implementera modeller ökar 

naturligtvis med ökat antal ärenden men en betydande del av arbetet är gemensamt som att 

skapa estimeringsdata och inläsning av data i programvaran.  

 

Uppdelningen i ärenden bör i stor utsträckning baseras på beteendemässiga skillnader, 

varför uppdelningen delvis är ett estimeringsresultat. Så t.ex. är det stor skillnad mellan 

dagligvaruinköp och sällaninköp. Följande ärendeuppdelning har skattats: 

 

 

Palt 

Samm 

Syd-öst 
Skåne 

Väst 



 

 

1. Arbete 

2. Grundskola 

3. Gymnasium 

4. Vuxenutbildning 

5. Rekreation 

6. Dagligvaruinköp 

7. Sällaninköp 

8. Besök 

9. Skjutsa 

10. Service/Barntillsyn/Vård (SeBaVa) 

11. Övrigt 

12. Tjänste 

 

En betydande kostnad i exekveringstid är den fina socioekonomi som modellskattningarna 

innehåller, och som i stor utsträckning implementerats i Sampers. Det finns en del att vinna 

i effektivitet om man kan rensa upp i denna och aggregera modellerna något i detta 

avseende. Vissa socioekonomiska variabler är svåra att prognosticera medan andra 

segmenteringsvariabler är mindre problematiska som exempelvis ålder och kön. Regionala 

dummyvariabler är inte heller något problem utan dessa kan som regel härledas från 

zonnumrering. Det lämpligaste sättet att avgöra vilka förenklingar som skulle kunna göras 

torde vara att testa olika modellvarianter på ett antal policyförändringar för att se vilka som 

förenklar modellen men samtidigt inte påverkar prognosresultatet avsevärt. 

1.3 Inkomstklasser 

Inkomstklasser har testats i alla modeller. Segmenteringen är gjord på individinkomst. 

Vilka inkomstklasser som finns med för de olika ärendena beror på vilka som blev 

signifikanta i skattningen. Som mest finns fyra inkomstklasser per ärende (0-10kSEK, 10-

150kSEK, 150-300 kSEK och 300+ kSEK). Vi har tyvärr inte kunnat separera mellan de 

som har 0 i inkomst och de som inte har velat uppge sin inkomst. Därför är ofta inte 0-10 

kSEK den grupp som är den mest kostnadskänsliga, vilket man kan se från figurerna där 

kostnadsparameterna plottats.  

 

Mer om inkomstklasser och hur fördelningen på inkomstklasser kan påverkas av 

ekonomisk tillväxt i prognoserna diskuteras i separat PM.  

1.4 Modeller som valts bort 

Hushållsstorleken och inköpets varaktighet är två viktiga variabler som blir signifikanta i 

flera av ärendena och förbättrar modellerna mycket, men som inte kunnat tas med på grund 

av att de är svåra att dataförsörja i implementeringen, framförallt för prognosåret. 

Variablerna påverkar på detta sätt: Ju större hushållsstorlek desto större sannolikhet att 

välja bil som förare som färdmedel. Ju längre inköpet varar, desto större sannolikhet att 

använda bil eller kollektivt färdmedel jämfört med gång och cykel. 

 

Även totala antalet butiker i en zon blir signifikant som målpunktsvariabel i flera av 

modellerna, men kunde inte tas med då den är svår att dataförsörja för prognosåret. T ex 

blir totala antalet butiker signifikant i rekreationsmodellen, vilket troligen är en proxy för 

rekreationsresor t.ex. till köpcentrum för att ta en fika eller gå på bio. 



 

 
 

 

2 Skattningsresultat 

2.1 Arbete 

En arbetsresa är en tur-och-retur-resa från bostaden till arbetet. Kedjeresor behandlas inte. 

Att t ex handla på vägen hem ingår därmed i arbetsresan. Resans ärende bestäms för de 

flesta ärende-kombinationer av aktivitetens längd (om tiden respondenten är på gymmet är 

längre än tiden i butik på vägen hem blir resan en rekreationsresa), men arbetsresor och 

skolresor är överordnade övriga ärenden. En tur-och-retur-resa från bostaden till arbetet 

som innehåller ett stopp på väg till eller från arbetet blir därmed en arbetsresa oavsett 

stoppets längd. 

 

Bil som förare är det klart vanligaste färdmedlet för arbetsresor (Figur 2). Även andelen 

kollektivtrafikresor är relativt hög jämfört med andra ärenden. Få gör däremot en arbetsresa 

som bilpassagerare. Detta avspeglar sig också i att den genomsnittliga sällskapsstorleken är 

1.2 för arbetsresor (ingen stor variation mellan regioner). 
 

 
 

Figur 2. Färdmedelsandelar för arbetsresor, RVU 05/06 (ÅDT) 

Figur 3 visar arbetsresornas starttid. Som förväntat startar de flesta arbetsresorna under 

förmiddagens rusningsperiod kl. 7-9, men många arbetsresor startar även före kl. 7. 

 

 

Figur 3. Fördelning av starttid för arbetsresor, RVU 05/06 

Reseavdrag 

För arbetsresor har resenären möjlighet att göra reseavdrag så att reskostnaden minskar. 

Detta har tagits hänsyn till vid skattning (och även vid implementering) av 



 

 

arbetsresemodellen. Eftersom modellen är skattad på data från 2005/2006 har reseavdraget 

i skattningen baserats på de regler som gällde vid den tidpunkten. Det innebär att gränsen 

för avdragsgilla reskostnader är satt till 7000 kr i skattningen2. Enligt skatteverkets regler 

får avdrag för bilresor göras om tidsvinsten jämfört med kollektivtrafik är mer än två 

timmar per dag. En avdragsmodell har skattats per region för att se vid vilken tidsskillnad 

mellan bil och kollektivtrafik som avdrag har gjorts enligt datamaterialet (Tabell 1). 

Tidsskillnaderna i Tabell 1 har sedan använts i skattningen av arbetsresemodellen.  

 

Tabell 1:Tidskillnad mellan bil och kollektivtrafik vid vilken avdrag gjorts 

Region Tidsskillnad (min) 

Samm 105 

Väst 120 

Sydost 120 

Skåne 105 

Palt 120 

 

Avdrag för arbetsresor med kollektivtrafik får göras om gränsen för avdragsgilla 

reskostnader överstigits och avståndet till arbetsplatsen är mer än två kilometer. Även 

denna regel tas hänsyn till i skattningen av arbetsresemodellen.    

Reskostnad och restidskomponenter 

Trafiksystemets inverkan på val av färdmedel och destination beskrivs främst av restider 

och reskostnader. Restidsparametrarna varierar mellan färdmedel och består för 

kollektivtrafik av flera restidskomponenter (gångtid, väntetid, restid i fordonet och antal 

byten). Reskostnadsparametern skattas gemensamt för bil som förare, bil som passagerare 

och kollektivtrafik. 

 

Många olika modell-specifikationer har testats. Nedan visas och diskuteras resultat för den 

modell vi i dagsläget valt att gå vidare med: Arb_v26. 

 

För arbetsresemodellen ger linjära formuleringar av restiden bäst modellanpassning 

(Car_t_li, CarP_t_li, PT_Inv_li), utom för första väntetid i kollektivtrafiken 

(PT_FW_lo) där bara den icke-linjära delen var signifikant. Den icke-linjära transformation 

som tillämpas är ln(första_väntetid). 

 

Figur 4 visar restidsresultat för modellen Arb_v26. Antal byten (PT_Transf) är också 

signifikant i arbetsresemodellen liksom gångtid till/från hållplatsen (PT_AcEg). När det 

gäller gångtid är detta straff mindre än restid i fordonet (kvoten är 0.6), vilket skiljer sig 

från vissa andra ärenden som har en kvot långt över 1 (t ex ärendet besök med en kvot på 

2.4). Kvoten var dock under 1 även vid förra skattningen av Sampers arbetsresemodell. Det 

låga straffet på gångtid till/från hållplats för arbetsresor skulle kunna bero på att det inte 

handlar om gångtid, utan att många av anslutningsresorna för just arbetsresor görs med 

cykel eller bil istället för gång. Att kvoten mellan gångtid och restid med kollektivtrafik 

varierar kraftigt mellan ärenden gör att man i framtiden bör fundera kring om det är möjligt 

att utföra kollektivtrafikutläggning per ärende.  

                                                           
2 2016 är denna gräns 10000 kr.  



 

 
 

 

 

 

Figur 4. Restidkomponenter för arbetsresor. 

När det gäller reskostnaden är parametern skattad per inkomstklass (<10 tkr/år, 10-150 

tkr/år, 150-300 tkr/år, >300 tkr/år). För Arb_v26 har inkomstklasserna 0, 1 och 2 en linjär 

kostnadsformulering (CPPT_cost0, CPPT_cost1, CPPT_cost2), medan högsta 

inkomstklassen har en icke-linjär kostnadsformulering (CPPT_cost3 och CPPT_cosl3). 

 

Figur 5 visar kostnadskänsligheten för de olika inkomstklasserna. Inkomstklass 1 (10-150 

tkr/år) har högst kostnadskänslighet och klass 3 lägst, vilket är som förväntat. Att klass 0 (< 

10 tkr/år) inte har högst kostnadskänslighet är inte så konstigt med tanke på att i denna 

klass ingår alla som inte velat uppge sin inkomst. Klass 0 är i princip en klass för de som 

inte har uppgett sin inkomst. Bara ett fåtal har angett en inkomst under 10 tkr/år.  



 

 

  

Figur 5: Kostnadskänslighet per inkomstklass för arbetsresor. 

Reskostnaden för alternativen bil som förare och bil som passagerare har delats med antal 

personer i sällskapet. Detta är samma tillvägagångssätt som gjorts i tidigare Sampers-

skattningar. Hur reskostnaden för bil ska behandlas är inte självklart och det vore intressant 

att i framtiden testa även andra varianter. T ex är det troligt att bilkostnaden i hushåll med 

gemensam ekonomi delas mellan de vuxna även när bara en befinner sig i bilen. 

Osäkerheterna kring reskostnaden för bil gör att man ska vara försiktig med att tolka 

divisionen mellan restidparametern och kostnadsparametern som ett tidsvärde. Eftersom 

kostnaderna och restiderna är icke-linjära för vissa inkomstgrupper och ärenden får vi inte 

heller ett konstant värde om restidsparametern delas med kostnadsparametern utan detta 

”tidsvärde” varierar med reskostnaden. De olika ärendenas tidsvärden presenteras istället 

som resultat från implementeringen av modellen, se ”Dokumentation Validering.docx”.   

 

Kostnadsparametrarna är gemensamma för alternativen bil som förare, bil som passagerare 

och kollektivtrafik, medan restidsparametrarna varierar mellan dessa alternativ.  

 

Figur 6 visar avståndskostnad för gång och cykel. För gång gav en icke-linjär 

avståndskostnad bästa modellanpassning (W_distLi och W_distLo), medan bara den 

linjära delen var signifikant för cykel (BC_distLi). 



 

 
 

 

  

Figur 6. Avståndskostnad för gång och cykel (Arb_v26). 

Tillgångsvariabler 

För att få tillgång till alternativet bil som förare krävs i modellen att man har körkort. 

Däremot finns inget krav på att bil finns i hushållet eftersom det är möjligt att hyra eller 

låna bil, eller utnyttja bilpool. Användning av bil ökar dock avsevärt om bil finns i 

hushållet och därför ingår i modellen en dummy-variabel om det finns minst en bil i 

hushållet (Car_HH_C). Denna parameter minskar kraftigt sannolikheten att en person som 

saknar bil i hushållet ska använda bil. 

 

Tillgång till bil beror även på om det är konkurrens om bilen, d.v.s. om antal körkort i 

hushållet överstiger antal bilar. Detta fångas i modellen upp av en s.k. 

bilkonkurrensvariabel (CComp_C), vilken beräknas som antal körkort i hushållet delat med 

antal bilar i hushållet. Ju större bilkonkurrensvariabeln är desto mindre är sannolikheten att 

alternativet bil som förare väljs. Parametrarna har förväntat tecken och god signifikans 

(Tabell 2). 

Socioekonomiska variabler 

För alternativen bil som förare och cykel visar sig dummy-variabler för kvinna vara 

signifikanta (Wom_C och Wom_BC). Båda dessa variabler är negativa, vilket innebär att vara 

kvinna minskar sannolikheten att välja bil som förare och cykel. 

 

När det gäller gång finns i modellen en dummy-variabel för att bo i flerbostadshus 

(W_lgh), vilket ökar sannolikheten att gå till arbetet. Anledningen är troligen att 

flerbostadshus ofta är mer centralt belägna än småhus, och att man därför i många fall har 

närmare till arbetet. Dummy-variabeln för att bo i flerbostadshus är nära besläktad med de 

täthetsvariabler som beskrivs i nästa avsnitt. 



 

 

Geografiska variabler 

De fem regionerna skiljer sig åt på flera sätt. Därför finns i modellen en del regionspecifika 

parametrar som fallit ut som signifikanta. Sannolikheten att välja kollektivtrafik för sin 

arbetsresa är t ex mindre i Palt än i övriga regioner och detta plockas upp av en dummy-

variabel för regionen Palt i kollektivtrafikalternativet (PT_Palt). På liknande sätt finns en 

dummy-variabel för regionen Samm vilken minskar sannolikheten att välja bil som 

passagerare (CarP_Samm). En specifik dummy-variabel för zoner i Stockholms innerstad 

(PT_SI) fångar upp den högre sannolikheten att välja kollektivtrafikalternativet dit. För 

cykel finns två vinterkonstanter; en för Palt (BC_Win5) och en för alla andra regioner 

(BC_Win1234). Vinterkonstanterna är definierade för samma veckor under året – från och 

med vecka 48 på hösten till och med vecka 13 på våren. Båda vinterkonstanterna är 

negativa, men motståndet mot att cykla till arbetet på vintern är större i Palt än i övriga 

regioner. Beroende på analysperiod kommer effekten av vinterkonstanterna tas med för den 

andel av året de representerar. Den implementerade Sampers-modellen ska gå att köra 

åtminstone som antingen årsmedeldygn eller oktober-vardagsdygn. Vinterkonstanterna 

kommer med i körningen av årsmedeldygn med den andel av året de representerar, medan 

de inte tas med alls om körning av oktober-vardagsdygn väljs. 

 

För cykel och bil som förare finns täthetsvariabler i arbetsresemodellen (BC_Tat och 

Car_Tat). Dessa är definierade som antal invånare plus antal sysselsatta per kvadratmeter. 

Täthetsvariabeln blir negativ för bil som förare och kan ses som en proxy för att det är 

svårt och dyrt att hitta parkering centralt. Även för cykel blir täthetsvariabeln negativ, vilket 

kanske är lite förvånande, men även för cykel kan det vara svårt att hitta (en stöldsäker) 

parkering centralt och innebära risker att cykla i trafiken, vilket troligen gör alternativen 

gång och kollektivtrafik mer attraktiva. Täthetsvariablerna kommer ha störst påverkan för 

områden centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

I nätutläggningen finns inga utbudsdata för resor inom zonerna. Resor med gång och cykel 

är ofta korta och det är troligt att många av dessa resor görs inom en zon. För att avspegla 

skillnader mellan zoner för sannolikhet att välja gång och cykel har variabler för zonens 

storlek introducerats (√yta/2). De skattade parametrarna (BC_diag och W_diag) är 

negativa för både gång och cykel, vilket innebär det förväntade beteendet att ju större zon 

desto mindre är sannolikheten att använda gång och cykel som färdmedel till arbetet. 

Målpunktsvariabler 

Antal sysselsatta per zon är den viktigaste målpunktsvariabeln för arbetsresor. Parametern 

som hör till denna variabel (Work) kallas även för storleksvariabelns parameter och 

beskrivs i avsnittet om strukturvariabler nedan. Arbetsresemodellen Arb_v26 innehåller 

även en dummy-variabel för om zonen är kommuncentrum (Cent_k), vilket ökar 

sannolikheten att en arbetsresa går till denna zon. 

Strukturvariabler 

Logsumparametern från destinationsvalet till färdmedelsvalet avgör hur stor effekt 

förändringar i trafiksystem och destinationsvariabler får på färdmedelsvalet. Logsumme-

parametern bör vara mindre än ett, så att de mer osäkra valen sker längst ut i 

nästningsträdet. Logsumme-parametern (Modes) är 0.79 i arbetsresemodellen (Arb_v26), 



 

 
 

 

vilket är i linje med tidigare Sampers-skattningar för arbetsresor3. Storleksvariabelns 

parameter (Work) bör vara låst till ett om man ska vara neutral i förhållande till 

områdesindelningen. 

Parametervärden 

Tabell 2 visar parametervärden för modellversion Arb_v26. 

 

Tabell 2. Parametervärden för modellen Arb_v26. 

 Arbete v26 

 Parameter t-värde 

BC_Const 0.421 1.87 

BC_diag -0.002 -1.93 

BC_distLi -0.177 -19.70 

BC_Tat -0.010 -3.65 

BC_Win1234 -1.020 -7.82 

BC_Win5 -1.275 -4.55 

Car_HH_C 3.334 13.81 

Car_t_li -0.043 -22.70 

Car_Tat -0.013 -9.22 

CarP_Const -0.104 -0.40 

CarP_Samm -0.469 -2.24 

CarP_t_li -0.056 -15.42 

CComp_C -1.3300 -14.17 

Cent_k 4.879 68.82 

CPPT_cosl3 -0.060 -3.58 

CPPT_cost0 -0.014 -6.86 

CPPT_cost1 -0.020 -7.44 

CPPT_cost2 -0.015 -11.66 

CPPT_cost3 -0.003 -2.31 

Modes 0.786 22.47 

PT_AcEg -0.012 -6.31 

PT_Const -0.235 -0.94 

PT_FW_lo -0.441 -8.03 

PT_Inv_li -0.021 -16.92 

PT_Transf -0.230 -8.53 

PT_Palt -0.612 -2.84 

PT_SI 2.064 12.26 

W_Const 0.251 0.97 

W_diag -0.004 -2.99 

W_distLi -0.277 -4.56 

W_distLo -0.593 -3.05 

W_lgh 0.806 6.15 

Wom_BC -0.622 -5.31 

                                                           
3 För regionala modeller/arbetsresor var LSM_DC = 0.73 enligt dokumentation om Sampers 2.1 



 

 

Wom_C -1.145 -11.28 

Work 1  

Log-likelihood -35501  
 

  



 

 
 

 

2.2 Grundskola, Gymnasium och Vuxenutbildning 

Skolresor är ett stort ärende och resenärerna är ett segment som skiljer sig från andra 

grupper. Skolresor har blivit ett ärende som genom det fria skolvalet fått en ökande 

betydelse inte minst i kollektivtrafiken. Även den ökande tendensen att skjutsa barn till 

skolan har en betydelse för biltrafiken. Skolresor görs också i stor utsträckning i högtrafik 

och konkurrerar om kapaciteten med arbetsresor. I den tekniska dokumentationen till 

Sampers noteras att gruppen skolresor är heterogen med allt från 7-åringar till 

universitetsstudenter. Ärendet är nu segmenterat efter ålder (RVU05/06 har inte skolans 

nivå knutet till respektive observation) och då efter skolans funktionella indelning 

(grundskola, gymnasium och universitet/vuxna).  

SAMS-databasen kompletteras med segmentering av arbetsplatser per skolnivå 

(grundskola, gymnasium och övrigt utbildning: universitet/vuxna). 

 

Skattningsantagande för att koppla ålder till skolans typ är följande:  

 

 Grundskola  6-15 år 

 Gymnasium  16-18 år 

 Universitet/vuxna 19 år och över 

 

Figur 7 visar färdmedelsandelar totalt och för de tre åldersgrupperna. Första gruppen (6-15 

år) får en stor gångandel medan andra gruppen mest använder kollektivtrafik. Avvikelse i 

beteende mellan de tre grupperna finns också i val av starttid med en större spridning över 

dygnet för de vuxnas skolresor (Figur 8) 

 

 

Figur 7: Färdmedelsandel per åldergrupp, skolresor, RVU 05/06 (ÅDT) 

 



 

 

 

Figur 8: Tidsfördelning per åldersgrupp, skolresor (oviktad), RVU 05/06 

Reskostnad och restidskomponenter 

Kodningen av kollektivtrafiken i EMME har vissa begränsningar, en sådan är urvalet av 

kodade linjer. Generellt är sällan specialtrafik såsom skolbussar kodade i nätverken. Det 

förekommer också varianter, främst på landsbygden, där ordinarie linjetrafik är anpassade 

efter skolans tider. Anpassning av tider är ett problem för modellens tolkning av utbudet. 

Kostnaden för skolresor är inte heller entydig eftersom skolresor i vissa fall är avgiftsfria. I 

skattningen har vi valt att alla betalar motsvarande ett månadskort. 

 

Trafiksystemets inverkan på valen vid skolresor beskrivs främst av restidskomponenter. 

Reskostnad ingår inte i modellen för grundskola. Vi har här ansatt olika parametrar för 

restidskomponenterna för olika färdsätt, medan kostnadsparametern finns bara för 

kollektivtrafik (kostnadsparametern blev positiv för bil färdsätt). 

 

När det gäller restiderna visade sig linjära formuleringar av restid i fordonet (Car_t_li, 

CarP_t_li, PT_inv_li) ge bäst anpassning, medan en logaritmerad formulering för väntetid i 

kollektivtrafik (PT_FW_log) gav bäst anpassning. För byte i kollektivtrafik ger antalet 

byten (PT_Transf) bäst resultat. Anslutningen till kollektivt färdsätt (PT_AcEg) var inte 

signifikant varken som linjär och logaritmerad. Värt att notera är att åktid inte finns i 

modellen för gymnasisternas resor (kan bero på korrelation med andra parametrar som 

avstånd) och att väntetid inte finns i modellen för resor till grundskola. Det kan förklaras av 

dålig kodning av skolbussar i Emme. 
 



 

 
 

 

  

Figur 9: Restids- och avståndskomponenter i grundskolemodellen 

 

  

Figur 10: Restids- och avståndskomponenter i gymnasiemodellen 

 



 

 

 

Figur 11: Restidskomponenter i vuxenutbildningsmodellen 

När det gäller reskostnaden visade sig den linjära kostnaden (PT_cost) ge den bästa 

anpassningen. Bil förare (övrigt) och passagerare får ingen bilkostnad. Det ger en bättre 

modellanpassning. En unik klass ingår för modellen för gymnasister och två klasser 

(<10000 kr/år, >10000 kr/år) för vuxenutbildning (Figur 12).  
 

 

Figur 12: Reskostnadskomponenter i skolmodellerna 

 

Tidsvärde för vuxenutbildning modell är  

 Ca 80 kr/timme för inkomst lägre än 10000 kr/år 

 Ca 90 kr/timme för inkomst högre än 10000 kr/år 
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För gång- (W_distLi) och cykelalternativen (BC_distLi) gav avståndsvariabeln i linjär form 

den bästa anpassningen. För resor inom en zon finns inget trafikutbud i trafikmodellen. 

Med hjälp av fastighetsareal data har vi skapat ett medelavstånd inom en zon (√𝑦𝑡𝑎/2). 

Det används för gång och cykel (WBC_OeqD2) och parametern är negativ. Ju större är 

fastighet, desto mindre är sannolikheten att använda cykel eller gång som färdsätt. De olika 

parametervärdena har förväntade tecken och god signifikans. 
 

  

Figur 13: Avståndskomponenter i vuxenutbildningsmodellen 

 

Tillgångsvariabler 

Tillgången till de olika färdsätten är naturligtvis en viktig faktor. Som beskrivits ovan krävs 

körkort för att resenären ska anses ha tillgång till alternativet bil som förare. Vi har däremot 

inte krävt att man ska ha bil i hushållet för att ha tillgång till bilalternativet, eftersom det ju 

är möjligt att låna eller hyra bil. Att inte ha tillgång till bil i hushållet är naturligtvis ett 

hinder för att använda bil, och detta kommer till uttryck i dummyvariabler för förekomsten 

av minst en bil i hushållet, dels för alternativet bil som förare (Car_HH_C i 

vuxenutbildningsmodellen) och dels för alternativet bil som passagerare (Car_HH_CP i 

grundskolemodellen). Dessa parametrar minskar kraftigt sannolikheten att en person som 

saknar bil i hushållet ska använda bil. 

 

En ytterligare tillgångsfaktor som finns i modellen för de vuxnas resor till utbildning är att 

andra hushållsmedlemmar kan vilja använda bilen så att den inte blir tillgänglig för den 

aktuella skolresan. Detta beskrivs genom en s.k. bilkonkurrensvariabel, uttryckt som antal 

körkort i hushållet dividerad med antal bilar i hushållet. Ju fler individer som har körkort i 

hushållet, desto mindre blir sannolikheten att den används för resan (CComp_C). 

2.2.1.1 Socioekonomiska variabler 

Olika socioekonomiska faktorer påverkar också resbesluten. Ålder, kön och boendetyp ger 

utslag i modellen på olika sätt.  

 



 

 

I grundskolemodellen ingår dummyvariabler för dem som är äldre än 11 år (CP_11p), 

mindre än 10 år (PT_10minus, BC_10minus), som minskar sannolikheten att välja 

respektive färdsätt i motsvarande åldergrupp. Föräldrar börjar tillåta barn att cyklar själv 

och även att ta kollektivtrafik själv efter en viss ålder så att bil som passagerare inte är ett 

lika viktigt färdsätt som för yngre barn. Gymnasium och vuxenutbildning får ingen 

åldersdummy på grund av för liten variation i variabeln för skattningsdata. 

 

Dummyvariabler för kvinna (Wom_PT, Wom_BC, Wom_W) ökar sannolikheten att välja 

kollektivtrafik mot cykel för grundskole- och vuxenutbildning och ökar sannolikhet att 

både cykla och gå i gymnasiemodellen. 

 

Dummyvariabler för att bo i villa (W_villa, BC_villa) ingår i modellerna för grundskola 

och gymnasium och ökar sannolikhet för cykel och minskar sannolikheten för gång. 

 

En dummy för sällskap i skolresa större än 2 (W_sall3p) minskar sannolikhet för gång. Det 

kan betyda att föräldrar skjutsa två eller mer barn till olika skolor och att bil är ett bättre 

färdsätt i det här fallet. 

Geografiska variabler 

Även geografiska skillnader har beaktats i modellen. I grundskolemodellen ligger 

dummyvariabler för Stockholm län (minska sannolikhet för cykel), för Skåne och SAMM 

(minska sannolikhet för gång) och för Väst (minska sannolikhet för bil som passagerare). I 

gymnasiemodellen finns dummyvariabler för cykel (minska sannolikhet i Palt), för gång 

(öka sannolikhet i SAMM), för bil som passagerare (minska sannolikhet i Väst) och för bil 

som förare (öka sannolikheten i Palt).  För vuxenutbildning finns dummyvariabler för cykel 

(öka sannolikhet i Sydost) och för gång (minska sannolikhet i SAMM och Skåne). 

 
Slutligen används en täthetsvariabel (antal invånare + sysselsätta per km2 av 

fastighetsareal) för att bättre beskriva målområde. Det kan ses som en proxy för 

parkeringsutbud. Detta används för bil som passagerare (CarP_tat) och för gång 

(W_OeqD3) för resor inom en trafikzon. 

Målpunktsvariabler 

Det visar sig att målpunktsvariabler från såväl Sampers SAMS-databas som antalet 

arbetsplatser i respektive skolnivå har en signifikant inverkan på resebesluten. Att välja sin 

destination i samma kommun är signifikant för grundskola medan att resa till kommuner 

centralorter (dest_kn) får också signifikans. 

Strukturvariabler 

Logsumparametern från destinationsvalet till färdmedelsvalet (grundskol modell) eller från 

färdmedelsvalet till destinationsvalet (gymnasium och vuxen utbildning) avgör hur stor 

effekt förändringar i trafiksystem och destinationsvariabler får på färdmedelsvalet och 

omvänt. 

Storleksvariabelns parameter bör vara låst till ett om man ska vara neutral i förhållande till 

områdesindelningen. Om parametern släpps fri blir värdet 0.66 för grundskola (mode) och 

0.96/0.98 (dest) för de två andra skolmodeller och anpassningen (log likelihoodvärdet) 

förbättras med 14 enheter för grundskola men ingen signifikant förbättring ses för de två 

andra skolmodeller (mindre än 1 enhet). 



 

 
 

 

Parametervärden 

 

 Grundskola v2e 

 parameter t-värde 

BC_10minus -1.118 -4.9 

BC_distLi -0.329 -14.1 

BC_OeqD 0.338 1.7 

BC_Sthlm -1.992 -6.1 

BC_villa 1.102 3.6 

BC_Winter -2.341 -7.1 

Bike_Const 2.365 2.8 

Car_HH_CP 3.082 3.9 

CarP_t_li -0.166 -26.4 

CarP_tat -0.0279 -3.0 

CP_11p -1.746 -6.2 

CP_Vast -0.567 -1.8 

PT_10minus -2.167 -7.0 

PT_Const 0.402 0.5 

PT_Inv_li -0.044 -16.3 

PT_Transf -0.403 -6.6 

W_Const 4.029 4.9 

W_distLi -0.524 -15.5 

W_OeqD 0.672 4 

W_OeqD3 0.0299 3.8 

W_sall3p -0.430 -1.9 

W_Samm -0.318 -1.6 

W_Skane -0.949 -2.6 

W_villa -0.993 -4.2 

WBC_OeqD2 -0.0161 -7.8 

Wom_BC -0.369 -1.9 

Wom_PT 0.470 2.2 

Bef 1  

skola_1 4.617 33.9 

kommun 5.624 10.9 

dest_kn 5.306 9.2 

Modes 0.660 11.1 

LogLikelihood -5412  

Antal 

parametrar 

31  

 

 gymnasium v3h 

 Parameter t-värde 

BC_distLi -0.222 -6.9 

BC_OeqD -1.148 -1.9 

BC_Palt -0.996 -2.2 

BC_villa 1.093 3.1 



 

 

BC_Winter -1.396 -4.4 

Bike_Const 0.0577 0.1 

Car_OeqD -0.617 -0.6 

Car_P_Cons -1.019 -1.6 

Car_Palt 0.370 0.4 

Car_t_li -0.0354 -2.2 

CarP_OeqD -1.489 -1.4 

CarP_t_li -0.0270 -2.5 

CarP_tat -0.0582 -1.5 

CP_Vast -0.491 -0.7 

PT_cost -0.0103 -1.6 

CPPT_dist -0.0397 -11.1 

PT_Const 0.712 1.1 

PT_FW_lo -0.284 -2.3 

PT_Transf -0.309 -5.6 

W_Const 1.366 2.0 

W_distLi -0.513 -6.9 

W_Samm 0.313 0.9 

W_villa -0.976 -2.8 

WBC_OeqD2 -0.0240 -3.1 

Wom_BC 0.242 0.8 

Wom_W 0.244 0.7 

Bef 1  

skola_2 5.464 33.6 

dest_kn 6.948 22.4 

Dest 1  

LogLikelihood -2086  

Antal 

parametrar 
29  

 

 

 Vuxen utbildning v3f 

 parameter t-värde 

BC_distLi -0.0984 -3.5 

BC_OeqD 0.531 0.9 

BC_Sydost 2.157 2.8 

Bike_Const 0.671 1.1 

Car_HH_C 2.709 6.1 

Car_P_Cons -0.349 -0.5 

Car_t_li -0.0474 -5.8 

CarP_t_li -0.0371 -3.3 

CComp_C -1.069 -3.4 

PT_cost0 -0.0153 -2.2 

PT_cost1 -0.0135 -2.0 

CPPT_dist -0.00307 -0.6 

PT_Const 1.645 2.6 

PT_FW_lo -0.415 -3.0 

PT_Inv_li -0.0202 -4.2 



 

 
 

 

PT_Transf -0.144 -2.0 

W_Const 1.947 3.0 

W_distLi -0.220 -3.7 

W_OeqD 1.436 3.5 

W_Samm -0.592 -2.0 

W_Skane -0.769 -1.6 

WBC_OeqD2 -0.0270 -2.6 

Wom_BC -0.437 -1.4 

Wom_PT 0.388 1.5 

Bef 1  

skola_3 5.094 14.5 

dest_kn 7.977 19.0 

Dest 1  

LogLikelihood -2248  

Antal 

parametrar 
28  

  



 

 

2.3 Rekreation 

En rekreationsresa är en tur-och-retur-resa till en fritidsaktivitet, t ex en idrottsaktivitet, 

biobesök, restaurangbesök eller resa till fritidshus. Figur 14 visar färdmedelsandelarna för 

rekreationsresor i datamaterialet. Färdmedelsandelarna är mycket lika de för besöksresor. 

Alternativet bil som passagerare är betydligt vanligare för rekreationsresor än t ex 

arbetsresor, vilket beror på att man ofta är fler än en i bilen under rekreationsresor. 

 

 

Figur 14. Färdmedelsandelar för rekreationsresor, RVU 05/06 (ÅDT) 

Figur 15 visar att bara en liten andel (7 %) av rekreationsresorna startar före kl. 9 på 

förmiddagen. Rekreationsresor startar i huvudsak under lågtrafik (74 % av resorna) och 

resterande nästan uteslutande under eftermiddagens rusningsperiod (21 %). Precis som när 

det gäller färdmedelsandelar liknar rekreationsresornas fördelning av starttider ärendet 

besök. 

 

 

Figur 15. Fördelning av starttider för rekreationsresor, RVU 05/06. 

Reskostnad och restidskomponenter 

Trafiksystemets inverkan på val av färdmedel och destination beskrivs främst av restider 

och reskostnader. Restidsparametrarna varierar mellan färdmedel och består för 

kollektivtrafik av flera restidskomponenter (gångtid, väntetid, restid i fordonet och antal 

byten). Reskostnadsparametern skattas gemensamt för bil som förare, bil som passagerare 

och kollektivtrafik. 

 

Många olika modell-specifikationer har testats. Nedan visas och diskuteras resultat för den 

modell vi i dagsläget valt att gå vidare med: Rekr_v26. Figur 16 visar restidsstraff för 

rekreationsresemodellen Rekr_v26. En icke-linjär formulering gav bästa anpassning när det 

gäller restid för bil som passagerare (CarP_t_li, CarP_t_lo) och första väntetid i 

kollektivtrafikalternativet (PT_FW_lo), vilket syns på de böjda kurvorna i Figur 16. För 

övriga restidsparametrar gav linjär formulering bäst modellanpassning (Car_t_li, 

PT_AcEg, PT_Inv_li). Antal byten visade sig också vara signifikant (PT_Transf) och 

ett byte ger samma onytta som 15 minuter restid i fordonet. Straffet för gångtid till/från 



 

 
 

 

hållplats är mindre än straffet för restid i fordonet med en parameterkvot på 0.6. Det finns 

brister i de utbudsdata för kollektivtrafik som modellen skattas på när det gäller det lägre 

kollektivtrafikutbudet på söndagar. I kollektivtrafikalternativet i modellen finns därför en 

dummy-variabel för söndag (PT_Sunday). 

  

Figur 16. Restidsstraff för rekreationsresor. 

Även för rekreationsresor visar sig kostnadskänsligheten variera med inkomstklass (Figur 

17). Linjär kostnadsformulering (CPPT_cost0, CPPT_cost1) för de två lägsta 

inkomstklasserna (Ink0 < 10tkr/år och 10tkr/år < Ink1 < 150tkr/år) och icke-linjär 

kostnadsformulering (CPPT_cost2, CPPT_cosl2) för den högsta inkomstklassen (Ink2 > 

150tkr/år) ger bäst modellanpassning. För reskostnader över ca 10 kr har klass 0 högst 

kostnadskänslighet och för reskostnader över ca 30 kr har klass 2 lägsta kostnadskänslighet 

(Figur 17). 



 

 

  

Figur 17. Kostnadskänslighet per inkomstklass för rekreationsresor 

Reskostnaden för alternativen bil som förare och bil som passagerare har delats med antal 

personer i sällskapet. Detta är samma tillvägagångssätt som gjorts i tidigare Sampers-

skattningar. Hur reskostnaden för bil ska behandlas är inte självklart. Osäkerheterna kring 

reskostnaden för bil gör att man ska vara försiktig med att tolka divisionen mellan 

restidparametern och kostnadsparametern som ett tidsvärde. Detta ”tidsvärde” är mer en 

rimlighetskontroll av modellen. 

 

Kostnadsparametrarna är gemensamma för alternativen bil som förare, bil som passagerare 

och kollektivtrafik, medan restidsparametrarna varierar mellan dessa alternativ.  

 

Figur 18 visar hur onyttan av avstånd ökar med antal km för gång och cykel för 

rekreationsresor (W_distLi och BC_distLi). Onyttan av avstånd för gång och cykel ökar 

snabbare för rekreationsresor än för arbetsresor. 



 

 
 

 

  

Figur 18. Avståndskostnad för gång och cykel (Rekr_v26). 

Tillgångsvariabler 

För att få tillgång till alternativet bil som förare krävs även i modellen för rekreationsresor 

att man har körkort. Däremot finns inget krav på att bil finns i hushållet eftersom det är 

möjligt att hyra eller låna bil, eller utnyttja bilpool. Tillgång till bil ökar dock avsevärt om 

bil finns i hushållet och därför ingår i modellen en dummy-variabel om det finns minst en 

bil i hushållet (Car_HH_C). Denna parameter minskar kraftigt sannolikheten att en person 

som saknar bil i hushållet ska använda bil. 

Tillgång till bil beror även på om det är konkurrens om bilen, d.v.s. om antal körkort i 

hushållet överstiger antal bilar. Detta fångas i modellen upp av en s.k. 

bilkonkurrensvariabel (CComp_C), vilken beräknas som antal körkort i hushållet delat med 

antal bilar i hushållet. Ju större bilkonkurrensvariabeln är desto mindre är sannolikheten att 

alternativet bil som förare väljs. 

Tillgångsparametrarna har förväntat tecken och god signifikans (Tabell 3). 

Socioekonomiska variabler 

För alternativen bil som förare, bil som passagerare och cykel visar sig dummy-variabler 

för kvinna vara signifikanta (Wom_C, Wom_CP och Wom_BC). För bil som förare och cykel är 

denna dummy-variabel negativ, vilket innebär att vara kvinna minskar sannolikheten att 

välja dessa färdmedel, medan den är positiv för bil som passagerare, d.v.s. att vara kvinna 

ökar sannorlikheten att välja detta alternativ. 

I rekreationsmodellen ingår en dummy-variabel för att bo i villa (Villa) som ökar 

sannolikheten att välja alternativet bil som förare eller bil som passagerare. Notera att villa-

variabeln blir signifikant i modellen. 

När det gäller gång finns i modellen en dummy-variabel för att bo i flerbostadshus 

(W_lgh), vilket ökar sannolikheten att gå till sin rekreations-aktivitet. Anledningen är 

troligen att flerbostadshus ofta är mer centralt belägna än småhus, och att man därför i 

många fall har närmare till aktiviteten. Dummy-variabeln för att bo i flerbostadshus är nära 

besläktad med de täthetsvariabler som beskrivs i nästa avsnitt. För gång finns även en 



 

 

åldersdummy som minskar sannolikheten att gå till rekreationsaktiviteten för de mellan 12 

och 17 år (WY12_17). I RVU-datamaterialet kan man se att denna åldersgrupp hellre 

cyklar. 

Att vara ensam i resesällskapet ökar sannolikheten att välja cykel (BC_alone). 

Geografiska variabler 

De fem regionerna skiljer sig åt på flera sätt. Därför finns i modellen en del regionspecifika 

parametrar som fallit ut som signifikanta. Sannolikheten att cykla till sin 

rekreationsaktivitet är t ex större i Skåne än i övriga regioner (BC_Skane), trots att det 

även finns regionsspecifika vinterkonstanter i rekreationsmodellen (BC_Winter1, 

BC_Winter2, BC_Winter3, BC_Winter4, BC_Winter5). Vinterkonstanterna är 

definierade för samma veckor under året – från och med vecka 48 på hösten till och med 

vecka 13 på våren. Alla vinterkonstanter är negativa, eftersom sannolikheten att välja cykel 

för rekreationsresan minskar på vintern. Mest negativ är vinterkonstanten för Palt, medan 

den är minst negativ för Skåne och Samm. Regionspecifika dummy-variabler finns även 

för Palt och Sydöst, vilka minskar sannolikheten att välja kollektivtrafik (PT_Palt, 

PT_Sydo), samt för Samm, Skåne och Väst som ökar sannolikheten att välja gång 

(W_Samm, W_Skane, W_Vast). 

För cykel, bil som förare och kollektivtrafik finns täthetsvariabler i rekreationsmodellen 

(BC_Tat, Car_Tat, PT_Tat). Dessa är definierade som antal invånare plus antal 

sysselsatta per kvadratmeter. Täthetsvariabeln är negativ för bil som förare och kan ses som 

en proxy för att det är svårt och dyrt att hitta parkering centralt. Även för cykel är 

täthetsvariabeln negativ, vilket kanske är lite förvånande, men även för cykel kan det vara 

svårt att hitta (en stöldsäker) parkering centralt och innebära risker att cykla i trafiken, 

vilket troligen gör alternativen gång och kollektivtrafik mer attraktiva, vilket även visar sig 

genom att täthetsvariabeln är positiv för kollektivtrafik. Täthetsvariablerna kommer ha 

störst påverkan för områden centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö och ersätter den 

dummy-variabel som i tidigare Sampers-versioner funnits för resor till Stockholms 

innerstad. 

För alternativet bil som förare finns även en dummy-variabel för kommuncentrum 

(Cent_k), som är negativ, vilken kan ses som en parkeringskostnadsproxy på 

kommunnivå. Notera att täthetsvariablerna och kommuncentrumsvariabeln är signifikanta i 

samma modell. 

I trafikmodellen finns inga utbudsdata för resor inom zonerna. Resor med gång och cykel 

är ofta korta och det är troligt att många av dessa resor görs inom en zon. För gång finns en 

dummy-variabel som är positiv för resor där start- och målpunkt ligger i samma zon 

(W_OeqD), vilket avspeglar detta. För att fånga skillnader mellan zoner för sannolikhet att 

välja gång och cykel har variabler för zonens storlek introducerats. 

De skattade parametrarna (BC_diag och W_diag) är negativa för både gång och cykel, 

vilket innebär det förväntade beteendet att ju större zon desto mindre är sannolikheten att 

använda gång och cykel som färdmedel till rekreationsaktiviteten. 

Målpunktsvariabler 

I rekreationsmodellen Rekr_v26 är total befolkning i zonen referens-målpunktsvariabel 

(Bef = 1). Zon-befolkningen antas vara proxy för fotbollsplaner, lekplatser m.m. som inte 

finns med i datamaterialet för t.ex. kultur- och sportanläggningar, vilken är en annan 

målpunktsvariabel i rekreationsmodellen (Dag_92). Destinationer för rekreationsresor som 

sker till restauranger fångas upp av en variabel med totala antalet hotell- och restauranger i 



 

 
 

 

området (Dag_55). Destinationsvalet för rekreationsresor till fritidshus fångas upp av en 

målpunktsvariabel med storleken på fritidshusyta i området (FHusYta). 

Strukturvariabler 

Logsumparametern från destinationsvalet till färdmedelsvalet avgör hur stor effekt 

förändringar i trafiksystem och destinationsvariabler får på färdmedelsvalet. Logsumme-

parametern bör vara mindre än ett, så att de mer osäkra valen sker längst ut i 

nästningsträdet. Logsumme-parametern (Modes) är 0.70 i rekreationsmodellen. 

 

Storleksvariabelns parameter (Bef) bör vara låst till ett om man ska vara neutral i 

förhållande till områdesindelningen. Om parametern släpps fri blir värdet 0.59 och 

anpassningen (log-likelihood-värdet) förbättras med 161 enheter jämfört med Rekr_v0u. 

Förutom att påverkan av täthetsvariablerna minskar för bil som förare och cykel och ökar 

för kollektivtrafik, så ändras inte parametervärdena nämnvärt om storleksvariabelns 

parameter släpps fri. 

Parametervärden 

Tabell 3. Parametervärden för modellerna Rekr_v26. 

 Rekreation v26 

 parameter t-värde 

Bike_Const 0.615 1.64 

BC_alone 0.846 4.81 

BC_diag -0.006 -3.40 

BC_distLi -0.249 -18.33 

BC_Skane 1.055 3.94 

BC_Tat -0.013 -2.91 

BC_Winter1 -1.658 -5.61 

BC_Winter2 -2.274 -3.59 

BC_Winter3 -2.118 -3.35 

BC_Winter4 -1.311 -2.38 

BC_Winter5 -2.697 -4.25 

Bef 1  

Car_HH_C 3.118 8.59 

Car_t_li -0.045 -19.08 

Car_Tat -0.023 -6.81 

CarP_Cons 0.175 0.50 

CarP_t_li -0.044 -15.05 

CarP_t_lo -0.201 -4.32 

CComp_C -0.842 -6.83 

Cent_k -0.595 -8.63 

CPPT_cosl2 -0.081 -6.07 

CPPT_cost0 -0.027 -12.19 

CPPT_cost1 -0.019 -7.85 

CPPT_cost2 -0.011 -7.32 

Dag_50 1.251 4.18 



 

 

Dag_52 1.991 15.97 

Dag_55 3.109 28.54 

Dag_92 2.906 23.97 

FHusYta 4.502 31.06 

Modes 0.701 17.06 

PT_AcEg -0.015 -4.42 

PT_Const 0.735 1.73 

PT_FW_lo -0.581 -5.46 

PT_Inv_li -0.023 -9.35 

PT_Transf -0.367 -6.87 

PT_Palt -1.135 -2.67 

PT_Sunday -0.465 -1.99 

PT_Sydo -0.663 -1.53 

PT_Tat 0.002 1.04 

Villa 0.740 4.61 

W_Const 0.876 2.23 

W_diag -0.006 -4.71 

W_distLi -0.476 -18.98 

W_lgh 0.714 4.33 

W_OeqD 0.776 6.50 

W_Samm 0.658 4.24 

W_Skane 0.668 2.75 

W_Vast 0.314 1.60 

Wom_BC -0.615 -3.52 

Wom_C -1.155 -7.47 

Wom_CP 0.381 2.69 

WY12_17 -1.096 -5.80 

Log-likelihood -20301  

 

  



 

 
 

 

2.4 Dagligvaruinköp och Sällaninköp 

Två inköpsresemodeller har skattats - en för dagligvaruinköp och en för sällaninköp. Då 

inköpsresemodellerna från början skattades på uppdrag av Energimyndigheten finns de 

även mer utförligt dokumenterade i en egen rapport 4. 

 

I resvaneundersökningen får intervjupersonerna uppge vilka målpunkter de har besökt 

under dygnet, med angivande av alla uppehåll där något ärende utförts inklusive hemresan. 

Varje del av resan från en besökspunkt till en annan (inklusive hemmet eller annan 

utgångspunkt, t.ex. fritidshus) kallas delresa. I Tabell 4 redovisas alla delresor med inköp 

som målpunktsaktivitet samt färdsätt. 

Tabell 4 Färdsättsfördelning för dagligvaruinköp och sällaninköp, delresor. 

Färdsätt Dagligvaruinköp Sällaninköp Totalt 

Utan uppgift 25 35 60 

Bilförare 3592 2697 6289 

Bilpassagerare 1147 1306 2453 

Buss 156 303 459 

Tåg 122 279 401 

Gång 2899 1774 4673 

Cykel 539 310 849 

Övrigt 49 32 81 

Totalt 8529 6736 15265 

 

Nästa figur visar färdmedelsandelar för bostadsbaseradresor. 
 

 

Figur 19: Färdmedelsandelar för inköpsresor, RVU 05/06 (ÅDT) 

 

När man fattar beslut om resandet gör man det normalt med hänsyn till hela resan, från det 

att man lämnar en utgångspunkt (hemmet eller arbetsplatsen) tills man kommer tillbaka 

igen. Man kan ju för det mesta inte välja bil eller cykel bara en del av resan. Vi bildar 

därför slutna reskedjor av delresorna, vilka kan vara av typen att de börjar och slutar i 

bostaden (bostadsbaserade resor) eller i arbetsplatsen (arbetsplatsbaserade resor). Dessa 

                                                           
4 Se rapport Algers, 2013. ”Utveckling av en modell för inköpsresor med förbättrad målpunktsbeskrivning” 



 

 

kan ibland innehålla mer än ett resärende, och då väljs resärendet med längst varaktighet 

som det resärende som styr resbesluten. Vidare tar vi ut de arbetsresor som innehåller även 

andra besökspunkter med samma kriterium, vilket då beskriver valmöjligheten att göra ett 

inköp på väg till eller från arbetet. I Tabell 5 redovisas resultatet av denna bearbetning. 

Tabell 5. Antal reskedjor fördelade på restyp. 

 Bostads-

baserad 

resa 

Arbetsplats-

baserad 

resa 

I 

samband 

med 

arbetsresa 

I 

samband 

med 

övriga 

ärenden 

Summa Varav i 

samma 

område som 

som 

huvudärende 

Daglig-

varuköp 

3130 68 513 1149 4860 551 

Sällan-

köp 

2091 75 264 926 3356 452 

Summa 5221 143 777 2075 8216 1003 

 

De flesta resor genomförs som bostadsbaserade resor, dvs man startar i hemmet, genomför 

ett eller flera inköp (och eventuellt ytterligare någon aktivitet med kortare varaktighet) och 

återvänder hem. Ett fåtal inköpsresor genomförs som arbetsplatsbaserade resor, medan 

något fler inköpsresor genomförs på väg mellan bostad och arbete (eller tvärtom). 

Klassificeringen av resärende för reskedjan innebär att resor med andra huvudärenden även 

kan innehålla inköpsaktiviteter. Dessa inköp representeras av den fjärde kolumnen i Tabell 

5. Dessa utgör en fjärdedel av dagligvaruinköpen och en tredjedel av sällaninköpen. Cirka 

hälften av dessa inköp genomförs dock på samma målpunkt som huvudärendet ifråga. 

 

I tidigare modeller där inköpsresorna ingår har två typer av mått på målpunkternas 

attraktivitet använts. Det ena måttet beskriver storleken på målpunkten (dvs ett 

prognosområde) i termer av antal anställda i vissa SNI-grenar. Det andra måttet är 

förekomsten av någon form av stormarknad. Data för det första måttet levereras av SCB 

baserat på företagens uppgifter till SCB. Dessa data uppdateras successivt, och prognoser 

görs också för hur dessa data utvecklas i framtiden, vilket är indata till de trafikprognoser 

som görs i den nationella trafikplaneringen. Data för det andra måttet bygger på en 

inventering som gjordes i samband med utvecklingen av Samperssystemet i slutet av förra 

seklet. Det är oklart i vilken utsträckning dessa data har uppdaterats därefter. Även dessa 

data är indata till trafikprognoserna. Två problem med SCBs SNI-data har varit att antalet 

anställda dels är ett trubbigt mått på utbudet av inköpsställen, dels är förknippat med 

problem avseende den rumsliga fördelningen av antalet anställda i företag med flera 

arbetsställen. I andra projekt har därför prövats att använda mer precis information 

avseende målpunktsdata. Sådan information finns dels i form av HUIs 

dagligvarubutiksregister, dels i form av den s.k. MM/PAR-databasen, vilken innehåller 

data om arbetsställen för alla svenska aktiebolag. Dessa datakällor har ställts till projektets 

förfogande av HUI Research. Vi har valt att inte använda dessa data i implementeringen för 

att inköpsställen kan vara en svår variabel att ta fram för prognosår. 

 

 
 



 

 
 

 

 

Figur 20. Utbredning av dagligvarubutiker ur butiksdatabasen 2006 

2.4.1 Dagligvaruinköp 

Reskostnad och restidskomponenter 

Trafiksystemets inverkan på valen beskrivs främst av reskostnader och restidskomponenter. 

Vi har här ansatt olika parametrar för restidskomponenter med olika färdsätt, medan 

kostnadsparametern har samma värde oavsett färdsätt. 



 

 

När det gäller restiderna visade sig linjära formuleringar (Car_t_li och CarP_t_li) av 

restid för bilalternativen ge bäst anpassning. Likaså för kollektivtrafikrestiden i fordonet 

ger linjär formulering (PT_Inv_li) bäst anpassning för kollektivalternativets åktid. För 

kollektivtrafikalternativet ger en logaritmerad första väntetid (PT_FW_lo) bäst resultat. 

Antalet byten (PT_Transf) och gångtid till och från hållplats (PT_AcEg) faller ut som 

linjära. Figur 21 visar hur restidsonyttan varierar med restidens längd. 

  

Figur 21. Restidkomponenter för dagligvaruinköp. 

För gång- (W_distLi) och cykelalternativen (BC_distLi) ger avståndsvariabeln i linjär 

form den bästa anpassningen. Figur 22 visar hur nyttan för gång och cykel avtar med 

avståndet. 



 

 
 

 

 

Figur 22. Gång- och cykel-onytta för dagligvaruinköp. 

När det gäller reskostnaden visade sig kostnadskänsligheten variera med inkomstklass. För 

respektive inkomstklass (Ink0 < 10tkr/år, 10tkr/år < Ink1 < 150tkr/år, 150tkr/år < Ink2 < 

300tkr/år och Ink3 > 300tkr/år) ger en kombination av både linjär (CPPT_cost0, 

CPPT_cost1, CPPT_cost2 och CPPT_cost3) och logaritmerad kostnadskänslighet 

(CPPT_cosl0, CPPT_cosl1, CPPT_cosl2 och CPPT_cosl3) bästa anpassningen. 

  
Figur 23. Reskostnadsonytta för dagligvaruinköp. 

Tillgångsvariabler 

Tillgången till de olika färdsätten är naturligtvis en viktig faktor. Som beskrivits ovan krävs 

körkort för att resenären ska anses ha tillgång till alternativet bil som förare. Vi har däremot 

inte krävt att man ska bil i hushållet för att ha tillgång till bilalternativet, eftersom det ju är 



 

 

möjligt att låna eller hyra bil. Att inte ha tillgång till bil i hushållet är naturligtvis ett visst 

hinder för att använda bil vid inköpsresor, och detta kommer till uttryck i dummy-variabler 

för förekomsten av minst en bil i hushållet, dels för alternativet bil som förare och dels för 

alternativet bil som passagerare (Car_HH_C och Car_HH_CP). Dessa parametrar minskar 

kraftigt sannolikheten att en person som saknar bil i hushållet ska använda bil. 

En ytterligare tillgångsfaktor är att andra hushållsmedlemmar kan vilja använda bilen så att 

den inte blir tillgänglig för den aktuella inköpsresan. Detta beskrivs genom en s.k. 

bilkonkurrensvariabel, uttryckt som antal körkort i hushållet dividerad med antal bilar i 

hushållet. Ju fler individer som har körkort i hushållet, desto mindre blir sannolikheten att 

den används för inköpsresan. I modellen finns två sådana variabler – en som gäller när 

endast en person deltar i inköpet (CComp_C_1), och en som gäller när flera personer deltar 

(CComp_C_2). Den senare ger en lägre effekt, vilket är naturligt eftersom en viss del av 

konkurrensen då bortfaller. 

 

Socioekonomiska variabler 

Olika socioekonomiska faktorer påverkar också resbesluten. Ålder och kön ger utslag i 

modellen på olika sätt. Dummyvariabler för dem som är högst 15 år (BC_15minus) och 

minst 75 år (BC_75plus) ökar respektive minskar sannolikheten att välja cykel som 

färdsätt. Dummyvariabeln för personer som är högst 15 år (CP_y15) ökar sannolikheten för 

alternativet bil som passagerare. Dummy¬variabler för kvinna (Wom_C respektive Wom_CP) 

minskar sannolikheten att välja bil som förare respektive ökar sannolikheten att välja bil 

som passagerare. Om resan genomförs enskilt ökar sannolikheten för att cykel används 

(BC_alone). 

Geografiska variabler 

Även geografiska skillnader har beaktats i modellen. Framförallt är det benägenheten att 

använda cykel som skiljer sig åt mellan de fem regionerna. Dummyvariabler för cykel 

(BC_Sydost, BC_Skane) ger en betydligt större sannolikhet att välja cykel än i övriga 

regioner. W_Samm ökar sannolikheten att gå i Samm-regionen. Car_Palt ökar 

sannolikheten för att välja alternativet bil som förare i Palt-regionen. 

I trafikmodellen finns inga utbudsdata för resor inom zonerna. Resor med gång och cykel 

är ofta korta och det är troligt att många av dessa resor görs inom en zon, vilket ökar 

sannolikheten att använda något av dessa färdsätt (BC_OeqD och W_OeqD). Samtidigt 

minskar sannolikheten för att välja något av bilalternativen då en resa görs inom en zon 

(Car_OeqD och CarP_OeqD). 

Målpunktsdata 

Det visar sig att målpunktsvariabler från såväl Sampers SAMS-databas som 

dagligvarubutiksregistret har en signifikant inverkan på resbesluten. Såväl totalbefolkning 

som antalet anställda i SNI 50 och SNI 52 (Dag50 och Dag52) kommer med. Störst 

betydelse har, inte så överraskande, SNI 52 där detaljhandeln ingår. 

 

Modellen innehåller ytterligare några målpunktsvariabler. Det gäller bl.a. kommunala och 

länsvisa centralorter (Cent_k respektive Cent_l), som innebär att områden som ligger 

centralt i kommunen eller länet ger en ökad dragningskraft. Det gäller också variablen 

Cent_Si, som avser Stockholms innerstad och som minskar sannolikheten att använda 

bilalternativen till Stockholms innerstad. Variabeln fångar troligen upp effekter som 



 

 
 

 

parkeringsavgifter och trängsel, vilka inte är tillräckligt väl representerade i 

trafiksystemdata. 

Strukturvariabler 

Logsumparametern från destinationsvalet till färdmedelsvalet (Modes) avgör hur stor effekt 

förändringar i trafiksystem och destinationsvariabler får på färdmedelsvalet. Den är 

signifikant skild från ett. Ju mindre logsummeparametern är desto mindre påverkan har 

restider, reskostnader och handelsutbud på färdmedelsvalet. 

 

Storleksvariablens parameter (Bef) är låst till ett för att vara neutral i förhållande till 

områdesindelningen.  

Parametervärden 

Tabell 6. Parametervärden för modellen Dagl_m5. 

 Daglig inköp v_m5 

 parameter t-värde 

BC_15minus 1.719 2.63 

BC_75plus -0.994 -1.76 

BC_alone 2.151 4.02 

BC_distLi -0.316 -11.32 

BC_OeqD 0.417 1.79 

BC_Skane 1.811 3.86 

BC_Sydost 2.234 4.99 

Bike_Const -3.981 5.10 

Car_HH_C 5.794 7.98 

Car_HH_CP 3.806 6.19 

Car_OeqD -2.645 -5.51 

Car_P_Cons -3.242 -4.32 

Car_Palt 0.802 2.87 

Car_t_li -0.081 -13.83 

CarP_OeqD -2.20 -4.55 

CarP_t_li -0.070 -11.93 

CComp_C_1 -1.34 -5.67 

CComp_C_2 -0.593 -2.97 

Cent_k 0.248 2.99 

Cent_l 0.953 5.64 

Cent_Si -1.246 -9.27 

CP_y15 2.041 3.65 

CPPT_co1 -0.007 -1.55 

CPPt_co1l -0.379 -4.91 

CPPT_co2 -0.014 -3.45 

CPPt_co2l -0.349 -4.71 

CPPT_co3 -0.017 -2.76 

CPPt_co3l -0.441 -5.48 

CPPT_cost -0.015 -2.53 



 

 

CPPt_costl -0.367 -4.63 

Dag50 1.931 4.21 

Dag52 4.071 51.40 

Modes 0.50 10.09 

PT_AcEg -0.020 -1.83 

PT_Const -1.59 -1.91 

PT_FW_lo -0.830 -1.83 

PT_Inv_li -0.015 -1.93 

PT_Sunday -1.292 -1.47 

PT_Transf -0.439 -2.97 

W_Const 2.050 3.78 

W_distLi -0.577 -21.91 

W_OeqD 0.877 7.49 

W_Samm 0.436 2.09 

Wom_C -0.845 -3.94 

Wom_CP 2.88 6.17 
 

2.4.2 Sällaninköp 

Reskostnad och restidskomponenter 

När det gäller reskostnaden visade sig kombinationen av den logaritmerade och den linjära 

kostnaden (CPPT_costl och CPPT_cost) ge den bästa anpassningen. 

Sällaninköpsmodellen är inte uppdelad i inkomstklasser.  

 

 

Figur 24. Reskostnadsonytta för sällaninköp. 

 

När det gäller restiderna visade sig linjära formuleringar av restid för bilalternativen 

(Car_t_li och CarP_t_li) ge bäst anpassning, liksom för kollektivalternativets åktid 



 

 
 

 

(PT_Inv_li). För kollektivtrafikalternativet gav den logaritmerade turtätheten 

(PT_FW_lo) bäst resultat. Antalet byten (PT_Transf), bytestiden (PT_TransT) och 

anslutningen till kollektivt färdsätt (PT_AcEg) formulerades linjärt. Det finns brister i de 

utbudsdata för kollektivtrafik som modellen skattas på när det gäller det lägre 

kollektivtrafikutbudet på söndagar. I kollektivtrafikalternativet i modellen finns därför en 

dummy-variabel för söndag (PT_Sunday).  

 

 

Figur 25. Restidkomponenter för sällaninköp. 

 

För gång- och cykelalternativen gav avståndsvariabeln i linjär form den bästa anpassningen 

(W_distLi och BC_distLi). De olika parametervärdena har förväntade tecken och god 

signifikans. Sannolikheten för att gå är större under helgen än under övriga veckan, vilket 

beskrivs av variabeln W_Wkend. 
 



 

 

 

Figur 26. Gång- och cykel-onytta för sällaninköp. 

Tillgångsvariabler 

På samma sätt som i modellen för dagligvaruinköp ansattes dummyvariabler för 

förekomsten av minst en bil i hushållet, dels för alternativet bil som förare och dels för 

alternativet bil som passagerare (Car_HH_C resp Car_HH_CP). Dessa parametrar minskar 

kraftigt sannolikheten att en person som saknar bil i hushållet ska använda bil. 

Bilkonkurrensvariabeln (CComp_C), uttryckt som antal körkort i hushållet dividerad med 

antal bilar i hushållet, minskar sannolikheten att välja bil ju fler individer som har körkort i 

hushållet (vid samma antal bilar). 

Socioekonomiska variabler 

Olika socioekonomiska faktorer påverkar också resbesluten. Kön ger utslag i modellen på 

olika sätt. Dummy-variabler för kvinna (Wom_C och Wom_CP) minskar sannolikheten att 

välja bil som förare respektive ökar sannolikheten att välja bil som passagerare. 

Geografiska variabler 

Även geografiska skillnader har beaktats i modellen. Framförallt är det benägenheten att gå 

som skiljer sig åt mellan de fem regionerna. Sannolikheten för att gå i Samm-regionen 

(W_Samm) är större än i andra regioner och sannolikheten för att gå är lägre i Palt (W_Palt) 

än övriga regioner. 

I trafikmodellen finns inga utbudsdata för resor inom zonerna. Resor med gång är ofta 

korta och det är troligt att många av dessa resor görs inom en zon. W_OeqD ökar 

sannolikheten för att gå, medan BC_OeqD minskar sannolikheten för cykel. Samtidigt 

minskar sannolikheten för att välja något av bilalternativen då en resa görs inom en zon 

(Car_OeqD och CarP_OeqD). 

Målpunktsdata 

Det visar sig att målpunktsvariabler från såväl Sampers SAMS-databas som 

arbetsställeregistret har en signifikant inverkan på resbesluten. Såväl totalbefolkning 

(´Bef´) som antalet anställda i SNI 50, SNI 52 och SNI 55 (Dag50, Dag52 samt Dag_55) 



 

 
 

 

faller ut som signifikanta. Störst betydelse har, inte så överraskande, SNI 52 där 

detaljhandeln ingår. 

Bland variablerna i arbetsställeregistret visar sig det totala antalet arbetsställen vara mest 

lämpad. Uppdelningar på undergrupper ger ingen signifikant förbättring av modellen. 

Antalet arbetsställen ger en bättre anpassning till de faktiska valen än om man skulle välja 

antalet anställda på dessa arbetsställen. 

 

Modellen innehåller ytterligare några målpunktsvariabler. Det gäller bl.a. kommunala och 

länsvisa centralorter (Cent_k respektive Cent_l), som innebär att områden som ligger 

centralt i kommunen får en minskad dragningskraft medan områden som ligger centralt i 

länet får en något ökad attraktivitet. Variabeln Cent_Si, som avser Stockholms innerstad 

minskar sannolikheten att använda bilalternativen till Stockholms innerstad. Variabeln 

fångar troligen upp effekter som parkeringsavgifter och trängsel, vilket inte är tillräckligt 

väl representerade i trafiksystemdata. 

Strukturvariabler 

Logsumparametern från destinationsvalet till färdmedelsvalet (Modes) avgör hur stor effekt 

förändringar i trafiksystem och destinationsvariabler får på färdmedelsvalet. Den är 

signifikant skild från ett. 

Storleksvariablens parameter (Bef) är låst till ett för att vara neutral i förhållande till 

områdesindelningen. Om parametern släpps fri blir värdet 0.96. vilket inte ger en 

signifikant förbättrad anpassning till de valda resorna. 

Parametervärden 

Tabell 7. Parametervärden för modellen Sall_m4 

 Sällan inköp v_m4 

 parameter t-värde 

BC_distLi -0.364 -9.41 

BC_OeqD -0.613 -1.81 

Bike_Const -0.405 -0.676 

Car_HH_C 4.064 6.79 

Car_HH_CP 1.923 4.22 

Car_OeqD -1.512 -4.39 

Car_P_Cons -1.811 -2.87 

Car_t_li -0.048 -12.5 

CarP_OeqD -1.729 -4.06 

CarP_t_li -0.039 -12.1 

CComp_C -0.716 -3.59 

Cent_k -0.290 -3.49 

Cent_l 0.200 1.95 

Cent_Si -0.720 -5.24 

CPPT_cost -0.010 -4.51 

CPPT_costl -0.208 -4.83 

Dag_55 3.534 13.7 

Dag50 3.021 11.3 



 

 

Dag52 4.365 48.1 

Modes 0.614 10.1 

PT_AcEg -0.048 -5.35 

PT_Const 1.616 2.50 

PT_FW_lo -0.396 -2.49 

PT_Inv_li -0.033 -7.61 

PT_Sunday -1.435 -2.83 

PT_Transf -0.277 -2.64 

PT_TransT -0.034 -1.82 

W_Const 1.226 2.21 

W_distLi -0.473 -12.7 

W_OeqD 0.119 0.612 

W_Palt -0.295 -0.838 

W_Samm 0.401 1.65 

W_Wkend 0.808 3.50 

Wom_C -1.175 -4.69 

Wom_CP 1.573 5.07 
 

  



 

 
 

 

2.5 Besök 

 

Besöksresor har en låg andel bil som förare jämfört med arbete, inköp eller övriga ärenden 

men får högst andel bil som passagerare av alla ärenden.  

 

 

Figur 27: Färdmedelsandel för besöksresor, RVU 05/06 (ÅDT) 

Besök är ett ärende som huvudsakligen utförs under lågtrafikperioden (ca 80 procent), 

resten sker under eftermiddagens högtrafikperiod.  

 

 

Figur 28: Tidsfördelning för besöksresor, RVU 05/06 

Reskostnad och restidskomponenter 

Trafiksystemets inverkan på valen beskrivs främst av restidskomponenter och reskostnader 

för besöksmodellen. Vi har här ansatt olika parametrar för restidskomponenter med olika 

färdsätt, medan kostnadsparametern har samma värde oavsett färdsätt. 

 

När det gäller restiderna visade sig linjära formuleringar av restid för bil som förare 

(Car_t_li) och för kollektivtrafik (PT_inv_li,) ge bäst anpassning, medan en ickelinjär 

formulering av restid för bil som passagerare (CP_t_li och CP_t_lo) och för kollektivtrafik 

väntetid (PT_FW_log) gav bäst anpassning. För byte i kollektivtrafik ger antalet byten 

(PT_Transf) bäst resultat. Anslutningen till kollektivt färdsätt (PT_AcEg) är signifikant i 

sin lineära formulering. Anslutningstid motsvara ca 2.4 min av åktid för besöksmodell. 
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Figur 29: Restidskomponent i besöksresor 

För reskostnad visade sig den ickelinjära kostnaden (CPPT_cost och cost_lo) ge den bästa 

anpassningen för tre inkomstklasser (<10 tkr/år, 10-150 tkr/år och 150- tkr/år). Bilkostnad 

divideras med sällskapet. 

 

  

Figur 30: Kostnadsparametrar efter inkomstklass  

 

För gång- (W_distLi) och cykelalternativen (BC_distLi) gav avståndsvariabeln i linjär form 

den bästa anpassningen. För resor inom en zon finns inget trafikutbud i trafikmodellen. 

Med fastighetsareal har vi beräknat medelavståndet inom en zon (√𝑦𝑡𝑎/2). Det används 

för gång och cykel (WBC_OeqD2) och parametern är negativ. Ju större är fastighet, desto 

mindre är sannolikhet att använda cykel eller gång som färdsätt. 

 



 

 
 

 

  

Figur 31: Avståndsparametrar för gång och cykel 

De olika parametervärdena har förväntade tecken och god signifikans. 

Tillgångsvariabler 

Tillgången till de olika färdsätten är naturligtvis en viktig faktor. Som beskrivits ovan krävs 

körkort för att resenären ska anses ha tillgång till alternativet bil som förare. Vi har däremot 

inte krävt att man ska bil i hushållet för att ha tillgång till bilalternativet, eftersom det ju är 

möjligt att låna eller hyra bil. Att inte ha tillgång till bil i hushållet är naturligtvis ett visst 

hinder för att använda bil, och detta kommer till uttryck i dummyvariabler för förekomsten 

av minst en bil i hushållet, dels för alternativet bil som förare (Car_HH) och dels för 

alternativet bil som passagerare (CP_HH). Dessa parametrar minskar kraftigt sannolikheten 

att en person som saknar bil i hushållet ska använda bil. 

 

En ytterligare tillgångsfaktor som finns i besöksmodellen är att andra hushållsmedlemmar 

kan vilja använda bilen så att den inte blir tillgänglig för den aktuella skolresan. Detta 

beskrivs genom en s.k. bilkonkurrensvariabel, uttryckt som antal körkort i hushållet 

dividerad med antal bilar i hushållet. Ju fler individer som har körkort i hushållet, desto 

mindre blir sannolikheten att den används för resan (CComp_C). 

Socioekonomiska variabler 

Olika socioekonomiska faktorer påverkar också resebesluten. Ålder och kön ger utslag i 

modellen på olika sätt.  

 

I besöksmodellen ingår dummyvariabler för dem som är yngre än 15 år (CP_y15, 

BC_15min) och än 12 år (PT_12min), som minskar sannolikheten att välja kollektivtrafik 

och ökar sannolikhet att välja cykel och bil som passagerare i motsvarande ålergrupp. 

Dummyvariabler för kvinna ökar sannolikheten att välja bil som passagerare mot cykel och 

bil. Om resan genomförs enskilt ökar sannolikheten för att cykel används både för man och 

kvinna (BC_alone). 



 

 

Geografiska variabler 

Även geografiska skillnader har beaktats i modellen. Det ligger geografiska 

dummyvariabler för att öka sannolikhet för cykel i Sydost, Skåne och Palt region samt 

Uppsala län. 

 

Känslighet för kallt väder modelleras med en cykel dummy för vinterveckor. Regioner i 

söder har mildare vintrar än Palt region så att dummyn skattas per region för besöksresor. 

Alla regioner har en negativ parameter men Palt har den största negativa medan Skåne och 

Sydost de lägsta. 

 

Slutligen inkluderas en täthetsvariabel (antal invånare + sysselsätta per km2 av 

fastighetsareal) för att bättre beskriva målområde. Det kan ses som en proxy för 

parkeringsutbud. Detta används för bil (Car_tat och CP_tat). 

Målpunktsvariabler 

Det visar sig att målpunktsvariabler från såväl Sampers SAMS-databas som det antalet 

arbetsplatser i näringsgren hotell/restaurang (Dag_55) har en signifikant inverkan på 

resebesluten, speciellt för besöksresor som kan ske i köpcentrum. Kommunala och länet 

centralorter samt att välja att stanna i samma kommun ger också en förklaring i 

destinationsval för besöksresor (dest_kn, dest_l, kommun). Det gäller också variabeln 

Cent_Si, som avser Stockholms innerstad och som minskar sannolikheten att använda 

bilalternativen till Stockholms innerstad. Variabeln tar troligen upp effekter som 

parkeringsavgifter och trängsel, vilka inte är tillräckligt väl representerade i 

trafiksystemdata. 

 
Men viktigast i en besöksresa är befolkning på målområde. Ju fler barn och äldre 

människor finns i zon, desto större är attraktion. Referens i destinationsval är antal boende i 

ålderklass 18-64. Sista målpunktsvariabel är fritidshusyta. 

Strukturvariabler 

Logsumparametern från destinationsvalet till färdmedelsvalet avgör hur stor effekt 

förändringar i trafiksystem och destinationsvariabler får på färdmedelsvalet och omvänt. 

Storleksvariabelns parameter bör vara låst till ett om man ska vara neutral i förhållande till 

områdesindelningen. Om parametern släpps fri blir värdet 0.65 och anpassningen (log 

likelihoodvärdet) förbättras med 20 enheter. 

Parametervärden 

 

 Besök v20e 

 parameter t-värde 

BC_15minus 0.797 2.9 

BC_alone 0.496 1.9 

BC_Const -0.432 -0.8 

BC_distLi -0.191 -12.0 

BC_OeqD 0.894 4.0 

BC_OeqD2 -0.00247 -1.1 

BC_Skane 1.186 3.0 

BC_Sydost 0.957 2.6 



 

 
 

 

BC_Uppsala 1.195 2.5 

BC_WintPa -3.467 -3.0 

BC_WintSa -3.049 -5.4 

BC_WintSk -1.943 -2.7 

BC_WintSy -1.706 -2.5 

BC_WintVa -4.385 -2.7 

Car_HH 4.219 7.6 

Car_OeqD -0.746 -2.4 

Car_t_li -0.0245 -6.4 

Car_tat -0.0230 -4.5 

CComp_C -0.720 -4.4 

Cent_k 3.987 3.9 

Cent_l 4.552 4.0 

Cent_Si -0.547 -5.4 

cost0_lo -0.235 -5.1 

cost1_lo -0.259 -5.2 

cost2_lo -0.210 -4.9 

CP_Const 1.467 2.8 

CP_HH 0.435 1.5 

CP_OeqD -1.714 -5.5 

CP_t_li -0.0184 -4.0 

CP_t_lo -0.350 -3.4 

CP_tat -0.0479 -6.1 

CP_y15 0.385 1.6 

CPPT_cost0 -0.0113 -4.1 

CPPT_cost1 -0.00614 -2.4 

CPPT_cost2 -0.00690 -4.1 

CPPT_dist -0.00564 -2.0 

PT_12min -2.408 -4.3 

PT_AcEg -0.0474 -4.2 

PT_Const 1.525 2.5 

PT_FW_lo -0.540 -3.4 

PT_Inv_li -0.0199 -6.2 

PT_Transf -0.183 -3.1 

W_Const 1.585 3.5 

W_distLi -0.413 -11.5 

W_OeqD 1.470 8.9 

W_OeqD2 -0.00851 -5.4 

Wom_BC -0.739 -2.9 

Wom_C -1.452 -6.2 

Wom_CP 1.047 4.6 

Bef 1  

FHus 5.140 9.8 



 

 

Dag_55 3.483 7.0 

Bef65 1.555 3.6 

Bef017 2.111 2.5 

kommun 7.400 14.6 

Modes 0.652 10.7 
LogLikelihood -12852 

 
Antal 

parametrar 
56  

 

  



 

 
 

 

2.6 Skjutsa, Service/barntillsyn/vård och Övrigt 

Övriga resor i SAMPERS 2.1 består av inköp, service, hälsa och vård, barntillsyn, skjutsa 

och övrigt ärenden. En specifik modell skattas för inköps resor i ett separat projekt så att 

övriga ärenden får 3969 observationer för skattning (exkl. tjänst). Dock de fem rest ärenden 

har stor avvikelse i färdmedelsval (Figur 32), tidspunktsfördelning (Figur 33) samt 

destinationsval (avståndsfördelning, attraktionsparametrar). 

 

 

Figur 32: Färdmedelsandel per ärende, övriga resor, RVU 05/06 (ÅDT) 

Skjutsa görs mest med bil (81 procent) medan andra ärenden får ca 50 procent bil. Man kan 

också notera avvikelse av kollektivtrafikandel mellan ärenden, från 1-2 procent 

(barntillsyn, skjutsa) till 13 procent (vård).  

 

Tidsfördelning mellan ärende har också stora avvikelser. Till exempel ”Skjutsa” sker mest i 

förmiddag maxtimme samt på kväll (efter kl. 16) medan ”vård” sker mest mellan klockan 9 

och 16.  
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Figur 33: Tidsandel per ärende, övriga resor, RVU 05/06 

 

För framtida prognosår är det lättare att förstå resultat och beskriva efterfrågan, 

infrastrukturbehov samt implementera styrmedel om man delar upp ärendena. Därför 

skattar vi tre modeller för att få modeller med liknande storlek (antal resor per dygn): 

skjutsa, service/barntillsyn/vård och övrigt. Det ger mindre information om specifik 

regionalt beteende pga. få observationer men de enskilda ärendenas egenskaper beskrivs 

bättre. Delärende av ”övrigt” ärende har följande data i RVU: 

 

Tabell 8: Antal observation och resor per dag i RVU 

Huvudärende Delärende Antal 

observation 

behållas 

Vikt per dag 

(tusen) 

                Skjutsa 1 146 361 

SE/BA/VA 

Service 611 214 

Barntillsyn 470 141 

Vård 393 118 

Total 1 474 473 

              Övrigt 1 349 512 

Reskostnad och restidskomponenter 

Trafiksystemets inverkan på valen beskrivs främst av restidskomponenter och reskostnader. 

Vi har här ansatt olika parametrar för restidskomponenter med olika färdsätt, medan 

kostnadsparametern har samma värde oavsett färdsätt. 

 

När det gäller restiderna visade sig linjära formuleringar av restid för bil som förare 

(Car_t_li), som passagerare (CP_t_lo) och för kollektivtrafik (PT_inv_li,) ge bäst 

anpassning, medan en icke linjära formulering för kollektivtrafik väntetid (PT_FW_log) 

gav bäst anpassning. Väntetid ingår ej i modell för skjutsning (inte signifikant pga. få 

observationer med 2 procent färdmedel för kollektivtrafik). För byte i kollektivtrafik ger 

antalet byten (PT_Transf) bäst resultat. Anslutningen till kollektivt färdsätt (PT_AcEg) är 

signifikant i sin linjära formulering. Anslutningstid motsvarar ca 2,8 min av åktid för övrigt 

ärenden, 1,2 min för SeBaVa och 4,5 min för skjutsa. 
 



 

 
 

 

  

Figur 34: Restidskomponent för övrigt-ärende 

  

Figur 35: Restidskomponent för skjutsa-modellen 



 

 

  

Figur 36: Restidskomponent för SeBaVa-ärenden 

 

När det gäller reskostnaden visade sig den ickelinjära kostnaden (CPPT_cost och cost_lo) 

ge den bästa anpassningen för tre inkomstklasser (<10 tkr/år, 10-150 tkr/år och 150- tkr/år). 

Bilkostnad divideras med sällskapet. 

 

Figur 37 till Figur 39 visar reskostnad per inkomstklass för de tre ärenden.  

 

För gång- (W_distLi) och cykelalternativen (BC_distLi) gav avståndsvariabeln i linjär form 

den bästa anpassningen. Figur 40 till Figur 42 visar effekter av reseavståndskompontent i 

nyttofunktionen. För resor inom en zon finns inget trafikutbud i trafikmodell. Tack vare 

fastighetsareal har man byggt ett medelavstånd inom en zon (√𝑦𝑡𝑎/2). Det använder för 

gång och cykel (WBC_OeqD2) och parameter är negative. Ju större är zon, desto mindre är 

sannolikhet att använda cykel eller gång som färdsätt. De olika parametervärdena har 

förväntade tecken och god signifikans. 



 

 
 

 

  

Figur 37: Reskostnadskomponent för övrigt ärende 

 

  

Figur 38: Reskostnadskomponent för skjutsa ärende 

 



 

 

  

Figur 39: Reskostnadskomponent för SeBaVa ärenden 

  

  

Figur 40: Reseavståndskomponent för övrigt ärende 



 

 
 

 

  

Figur 41: Reseavståndskomponent för skjutsa ärende 

  

Figur 42: Reseavståndskomponent för SeBaVa ärenden 

 

Tillgångsvariabler 

Tillgången till de olika färdsätten är naturligtvis en viktig faktor. Som beskrivits ovan krävs 

körkort för att resenären ska anses ha tillgång till alternativet bil som förare. Vi har däremot 

inte krävt att man ska bil i hushållet för att ha tillgång till bilalternativet, eftersom det ju är 

möjligt att låna eller hyra bil. Att inte ha tillgång till bil i hushållet är naturligtvis ett visst 

hinder för att använda bil, och detta kommer till uttryck i dummyvariabler för förekomsten 

av minst en bil i hushållet, dels för alternativet bil som förare (Car_HH) och dels för 



 

 

alternativet bil som passagerare (CP_HH). Dessa parametrar minskar kraftigt sannolikheten 

att en person som saknar bil i hushållet ska använda bil. 

 

En ytterligare tillgångsfaktor är att andra hushållsmedlemmar kan vilja använda bilen så att 

den inte blir tillgänglig för den aktuella resan. Detta beskrivs genom en s.k. 

bilkonkurrensvariabel, uttryckt som antal körkort i hushållet dividerad med antal bilar i 

hushållet. Ju fler individer som har körkort i hushållet, desto mindre blir sannolikheten att 

den används för resan. I modellen finns två sådana variabler – en som gäller när endast en 

person deltar (CComp_C_1), och en som gäller när flera personer deltar (CComp_C_2). En 

unik variabel används i skjutsa-modellen. 

Socioekonomiska variabler 

Olika socioekonomiska faktorer påverkar också resbesluten. Ålder, kön och boendetyp ger 

utslag i modellen på olika sätt.  

 

I SeBaVa modellen ingår en dummyvariabel för dem som är yngre än 15 år (CP_y15) som 

ökar sannolikheten att välja bil som passagerare. I skjutsamodell används dummyvariabler 

för åldergrupp 25-64 (CP_25_64) och för dem yngre än 15 år.  Båda minskar sannolikhet 

att välja respektive färdsätt. Sista modellen ingår dummyvariabler för dem som är yngre än 

15 år (CP_y15), äldre än 65 år (C_65y) och mellan 15 och 25 år (PT_15_25). Den första är 

negativa medan de två andra är negativa.  

 

Dummyvariabler för kvinna (Wom_C och Wom_CP) ökar sannolikheten att välja bil som 

passagerare mot bil som förare. Om resan genomförs enskilt ökar sannolikheten för att 

cykel används både för man och kvinna (BC_alone). 

 

Dummyvariabler för att bo i villa (PT_villa) används i skjutsa-modellen genom att minska 

sannolikhet för kollektivtrafik. Den här modellen får också en dummyvariabel enligt 

resestarttidpunkt. Om resa starta mellan 7 och 8 på morgon ökar sannolikhet att gå. Skjutsa 

barn till skola sker mer gående till skillnad från en skjutsresa till kompis eller till 

fritidsaktivitet. 

Geografiska variabler 

Även geografiska skillnader har beaktats i modellen. Det ligger geografiska 

dummyvariabler för några regioner och färdsätt för att ta bättre hänsyn till lokalt beteende 

avvikelse. 

 

Känslighet till kallt väder modelleras med en cykel dummy för vinter veckor. En enda 

parameter för alla regioner skattas på grund av begränsat antal cykel observationer. 

Koefficient är negativ som förväntat. 

  

Slutligen används en täthetsvariabel (antal invånare + sysselsätta per km2 av 

fastighetsareal) för att bättre beskriva målområdet. Det kan ses som ett mått på 

parkeringsutbud. Detta används för bil (Car_tat, CP_tat och W_tat) och gång inom zon 

(W_OeqD3) 

Målpunktsvariabler 

I modellen för skjutsning visar det sig att målpunktsvariabler från såväl Sampers SAMS-

databas som antal arbetsplats per näringsgren hotell/restaurang (Dag_55) och rekreations-, 



 

 
 

 

kultur- och sportverksamhet (Dag_92) har en signifikant inverkan på resebesluten. Antal 

befolkning på målområde är också viktig: ju fler barn och äldre människor finns i zon, 

desto större är attraktion. Referens i destinationsval är antal arbetsplats totalt. 

 

SeBaVa-ärendet är en bred ärendegruppering med olika attraktionsvariabler. Det visar sig 

att målpunktsvariabler från såväl Sampers SAMS-databas som antal arbetsplats i 

näringsgren hotell/restaurang (Dag_55), utbildning (Dag_80), hälso- och sjukvård, sociala 

tjänster (Dag_85) och rekreations-, kultur- och sportverksamhet (Dag_92) har en 

signifikant inverkan på resebesluten. Antal barn på målområde är också viktig: ju fler barn 

och äldre människor finns i zon, desto större är attraktion. Referens i destinationsval är 

antal arbetsplats totalt. Länet centralorter får extra attraktion samt att stanna i samma 

kommun (dest_l, kommun). 

 

I övrigtresemodellen visar sig att målpunktsvariabler från såväl Sampers SAMS-databas 

som antal arbetsplats i näringsgren hotell/restaurang (Dag_55) har en signifikant inverkan 

på resbesluten. Antal arbetsplats totalt minskar attraktion i en zon. Referens i 

destinationsval är antal boende totalt. 

 

De tre modellerna får också variabeln Cent_Si, som avser Stockholms innerstad och som 

minskar sannolikheten att använda bilalternativen till Stockholms innerstad. Variabeln tar 

troligen upp effekter som parkeringsavgifter och trängsel, vilka inte är tillräckligt väl 

representerade i trafiksystemdata. 

Strukturvariabler 

Logsumparametern från destinationsvalet till färdmedelsvalet avgör hur stor effekt 

förändringar i trafiksystem och destinationsvariabler får på färdmedelsvalet och omvänt. 

Storleksvariablens parameter bör vara låst till ett om man ska vara neutral i förhållande till 

områdesindelningen. Om parametern släpps fri blir värdet 0.63 i övrigt modell, 0.36 i 

skjutsa modell och 0.26 i SeBaVA modell. 

Parametervärden 

 Övrigt v20h 

 parameter t-värde 

BC_alone 0.678 1.1 

BC_Const -2.208 -2.1 

BC_distLi -0.165 -6.2 

BC_OeqD 1.356 3.6 

BC_Skane 1.040 1.7 

BC_Winter -2.999 -3.4 

Car_65y -1.500 -4.2 

Car_HH 5.546 4.9 

Car_OeqD -0.952 -2.1 

Car_t_li -0.0372 -9.5 

Car_tat -0.0224 -5.3 

CComp_C_1 -1.090 -3.4 

CComp_C_2 -0.389 -1.5 



 

 

Cent_Si -0.545 -3.9 

cost0_lo -0.269 -3.7 

cost1_lo -0.320 -4.5 

cost2_lo -0.267 -4.1 

CP_Const 0.104 0.1 

CP_HH 1.570 2.5 

CP_OeqD -1.287 -2.7 

CP_t_li -0.0339 -9.0 

CP_tat -0.0338 -4.9 

CP_y15 0.852 1.6 

CPPT_cost0 -0.0153 -3.6 

CPPT_cost1 -0.00735 -2.2 

CPPT_cost2 -0.00548 -2.4 

PT_15_25 1.797 3.4 

PT_AcEg -0.0491 -2.7 

PT_Const 1.461 1.4 

PT_FW_lo -0.917 -3.6 

PT_Inv_li -0.0170 -4.1 

PT_Sydost -3.652 -2.4 

PT_Transf -0.318 -3.3 

W_Const 0.959 1.1 

W_distLi -0.398 -7.7 

W_OeqD 1.017 3.7 

W_OeqD3 0.0486 3.9 

W_Samm 0.528 1.8 

W_tat -0.00964 -1.5 

WBC_OeqD2 -0.00672 -2.7 

Wom_C -1.987 -4.8 

Wom_CP 1.046 2.5 

Bef 1 
 

kommun 7.080 34.7 

Dag_55 3.418 17.2 

DBT -0.0472 -0.2 

Modes 0.566 6.9 
LogLikelihood -6309  

Antal 

parametrar 
47 

 

 

 skjutsa v9 

 parameter t-värde 

BC_Const -8.014 -3.3 

BC_distLi -0.291 -3.7 

BC_OeqD 2.588 3.6 

BC_Winter -7.190 -2.5 

Car_HH 6.326 2.9 

Car_OeqD -3.676 -7.1 



 

 
 

 

Car_t_li -0.0534 -11.2 

Car_tat -0.0120 -3.1 

Ccomp_C -0.276 -0.9 

Cent_Si -0.827 -5.8 

cost0_lo -0.699 -8.8 

cost1_lo -0.473 -5.4 

cost2_lo -0.580 -7.6 

CP_25_64 -6.530 -3.5 

CP_Const -0.529 -0.3 

CP_OeqD -3.792 -5.7 

CP_salls 0.829 2.2 

CP_t_li -0.0326 -5.9 

CP_tat -0.0292 -1.9 

CPPT_cost1 -0.0189 -3.3 

CPPT_cost2 -0.00466 -1.8 

PT_AcEg -0.0891 -2.2 

PT_Const -6.308 -2.9 

PT_Inv_li -0.0189 -2.0 

PT_Transf -0.469 -2.1 

PT_villa -9.584 -2.9 

W_15y -1.954 -1.1 

W_78h 3.635 2.9 

W_Const -5.258 -2.6 

W_distLi -0.465 -5.5 

W_OeqD 1.877 4.6 

W_Samm 1.187 1.5 

WBC_OeqD2 -0.0270 -4.3 

Wom_C -3.351 -3.2 

Bef 1 
 

Dag_55 3.194 11.8 

Dag_92 1.049 0.8 

Bef65 1.016 3.9 

Bef017 0.966 4.4 

Modes 0.320 4.4 

LogLikelihood -4798 
 

Antal 

parametrar 
39 

 

 

 SeBaVa v2o 

 parameter t-värde 

BC_alone 4.584 2.5 

BC_Const -8.634 -2.8 

BC_distLi -0.319 -9.2 

BC_Skane 6.742 3.5 

BC_Winter -9.277 -3.4 



 

 

Car_HH 11.702 3.8 

Car_OeqD -3.089 -5.3 

Car_t_li -0.0505 -10.8 

Car_tat -0.00857 -2.0 

Car_Wend 1.286 1.5 

CComp_C_1 -4.066 -3.7 

CComp_C_2 -3.074 -3.5 

Cent_Si -0.789 17.5 

cost0_lo -0.560 -4.9 

cost1_lo -0.470 -6.4 

cost2_lo -0.497 -5.2 

CP_Const -3.305 -5.9 

CP_OeqD -2.901 -1.6 

CP_t_li -0.0395 -4.6 

CP_y15 4.178 -7.4 

CPPT_cost1 -0.00767 2.2 

CPPT_cost2 -0.00611 -2.0 

PT_AcEg -0.0414 -2.0 

PT_Const -3.661 -1.3 

PT_FW_lo -1.245 -3.6 

PT_Inv_li -0.0336 -5.8 

PT_SAMM 3.711 2.3 

PT_Transf -0.435 -3.8 

W_Const 0.359 0.2 

W_distLi -0.426 -10.1 

W_OeqD 1.261 5.3 

W_OeqD3 0.0374 4.5 

W_Samm 1.510 2.1 

WBC_OeqD2 -0.00810 -2.5 

Wom_C -1.891 -2.6 

Wom_CP 3.748 2.6 

Bef 1 
 

Kommun 6.783 14.8 
Dag_55 3.677 8.1 

Dag_80 2.535 6.2 

Dag_85 1.913 4.5 

Dag_92 2.761 4.7 

Bef017 1.483 4.1 
Cent_l 7.343 17.5 
Modes 0.219 4.6 
LogLikelihood -6173 

 
Antal 

parametrar 
45 

 
  



 

 
 

 

2.7 Tjänste 

En tjänsteresa är en hembaserad tur-och-retur-resa till en tjänsteaktivitet, t ex ett 

kundsmöte. Figur 43 visar färdmedelsandelarna för tjänsteresor i datamaterialet. Bil som 

förare är det mest använda färdmedlet medan andra färdsätt ligger mellan 4 och 11 %. 

 

 

Figur 43. Färdmedelsandelar för tjänsteresor, RVU 05/06 (ÅDT) 

Figur 44 Figur 15visar fördelning av starttider för tjänsteresor. Som förväntat startar de 

flesta arbetsresorna under förmiddagens rusningsperiod kl. 7-9 och på dagtid (9-16), men 

många arbetsresor startar även före kl. 7. 

 

 

Figur 44. Fördelning av starttider för tjänsteresor, RVU 05/06. 

Reskostnad och restidskomponenter 

Trafiksystemets inverkan på valen beskrivs främst av restidskomponenter och reskostnader 

för tjänstemodellen. Vi har här ansatt olika parametrar för restidskomponenter med olika 

färdsätt, medan kostnadsparametern har samma värde oavsett färdsätt. 

 

När det gäller restiderna visade sig linjära formuleringar av restid för bil som förare 

(C_inv_li), bil som passagerare (CP_inv_li) och för kollektivtrafik (PT_inv_li,) ge bäst 

anpassning, medan en ickelinjär formulering av första väntetid för kollektivtrafik 

(PT_FW_lo) gav bäst anpassning. För byte i kollektivtrafik ger antalet byten (PT_Transf) 

bäst resultat. Anslutningen till kollektivt färdsätt (PT_AcEg) är signifikant i sin lineära 

formulering. Anslutningstid motsvara ca 2.2 min av åktid för tjänstemodell. 
 

 



 

 

 

Figur 45. Restidkomponenter för tjänsteresor. 

För reskostnad visade sig den ickelinjära kostnaden (CPPt_costl) ge den bästa 

anpassningen. Inga inkomstklasser har använts för tjänstemodellen. Bilkostnad divideras 

med sällskapets storlek. 
 

 

Figur 46. Kostnadskänslighet för tjänsteresor. 

För gång- (W_distLi) och cykelalternativen (BC_distLi) gav avståndsvariabeln i linjär form 

den bästa anpassningen. 
 



 

 
 

 

 

Figur 47. Avståndskostnad för gång och cykel för tjänsteresor. 

Tillgångsvariabler 

Tillgången till de olika färdsätten är naturligtvis en viktig faktor. Som beskrivits ovan krävs 

körkort för att resenären ska anses ha tillgång till alternativet bil som förare. Vi har däremot 

inte krävt att man ska bil i hushållet för att ha tillgång till bilalternativet, eftersom det ju är 

möjligt att låna eller hyra bil, speciellt för tjänsteresor. 

Socioekonomiska variabler 

Olika socioekonomiska faktorer påverkar också resebesluten. Kön ger utslag i modellen.   

 

I tjänstemodellen ingår dummyvariabler för bil som förare kvinnor, som minskar 

sannolikheten att välja bil. 

Geografiska variabler 

Inga specifika geografiska variabler har använts för tjänstemodellen på grund av ett få antal 

observationer. 

Målpunktsvariabler 

Det visar sig att målpunktsvariabler från såväl Sampers SAMS-databas som det antalet 

arbetsplatser har en signifikant inverkan på resebesluten. Kommunala och länet centralorter 

ger också en förklaring i destinationsval för tjänsteresor (Cent_k, Cent_l). Det gäller också 

variabeln Cent_Si, som avser Stockholms innerstad och som minskar sannolikheten att 

använda bilalternativen till Stockholms innerstad. Variabeln tar troligen upp effekter som 

parkeringsavgifter och trängsel, vilka inte är tillräckligt väl representerade i 

trafiksystemdata. 

Strukturvariabler 

Logsumparametern från destinationsvalet till färdmedelsvalet avgör hur stor effekt 

förändringar i trafiksystem och destinationsvariabler får på färdmedelsvalet och omvänt. 



 

 

Storleksvariabelns parameter bör vara låst till ett om man ska vara neutral i förhållande till 

områdesindelningen. Om parametern släpps fri blir värdet 0.60. 
 

Parametervärden 

 

 Tjänste v15 

 parameter t-värde 

BC_distLi -0.186 -2.4 

BC_OeqD -0.321 -0.2 

Bike_Const -5.846 -3.0 

C_inv_li -0.0297 -9.5 

Car_OeqD -0.808 -1.1 

Car_P_Cons -4.739 -4.1 

CarP_OeqD 1.086 0.8 

Cent_k -0.514 -3.4 

Cent_l 1.001 2.6 

Cent_Si -0.725 -3.8 

CP_inv_li -0.00930 -1.2 

CPPt_costl -0.262 -3.0 

PT_AcEg -0.00840 -0.8 

PT_Const -3.837 -2.8 

PT_FW_lo -0.841 -2.5 

PT_inv_li -0.00379 -0.7 

PT_Transf -0.473 -3.2 

W_Const -3.867 -2.2 

W_distLi -0.487 -3.2 

W_OeqD 1.245 1.7 

Wom_C -1.955 -2.7 

Wplaces 1  

Modes 0.598 4.3 

LogLikelihood -2191  

Antal 

parametrar 23 

 

 



 

 
 

 

3 Bilagor 

Tabell 9: Storleksvariabler för de olika ärendena 

  Besök Skola 
grund 

Skola 
gym 

Skola 
övr 

Skjutsa SeBaVa Övrigt Sällan-
inköp 

Daglig-
inköp 

Tjänste Arbete Rekreation 

Lu_pop Befolkning   Ref Ref Ref     Ref Ref Ref     Ref 

Bef017 Bef 0-17 år x       x x             

Bef1864 Bef 18-64 år Ref                       

Bef65 Bef 65+ år x       x               

Work_pop/DBT Arbetsplatser         Ref Ref x     Ref Ref   

Dag_50 Arbetsplatser handel               x x       

Dag_52 Arbetsplatser detaljhandel               x x       

Dag_55 Arbetsplatser hotell och rest x       x x x x x     x 

Dag_80 Arbetsplatser utb           x             

skola_1 Arbetsplatser grundutb   x                     

skola_2 Arbetsplatser gymnasieutb     x                   

skola_3 Arbetsplatser vuxenutb       x                 

Dag_85 Arbetsplatser hälsa           x             

Dag_92 Arbetsplatser rekreation         x x           x 

Cent_k/dest_kn Kommuncenter x x x x             x   

Cent_l/dest_l Regioncenter x         x             

kommun Start- och målpunkt i samma kommun x x       x x           

FHus Fritidshusarea x                     x 



 

 

Tabell 10: Socio-ekonomiska variabler för de olika ärendena. Vilken nyttofunktion variabeln ingår i anges av C (bil som förare), CP (bil som 
passagerare), PT (kollektivtrafik), BC (cykel) eller W (gång). 

 
Gruppering Besök Skola 

grund 

Skola 

gym 

Skola 

övr 

Skjutsa SeBaVa Övrigt Sällaninköp Dagliginköp Tjänste Arbete Rekrea-

tion 

Inkomst 

0-10 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-150 1 - 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

150-300 2 - 0 1 2 2 2 0 2 0 2 2 

300+ 2 - 0 1 2 2 2 0 3 0 3 2 

Boendetyp 
Villa 

 
W, BC W, BC 

 
PT 

      
C, CP 

Ffhus 
          

W W 

Ålder 

6-10 

(Grund) 

PT, CP, 

BC 
BC, PT 

  
W 

 
CP 

 
BC, CP 

   

11-15 

(Grund) 

PT, CP, 

BC 
CP 

  
W 

 
CP 

 
BC, CP 

  
W 

16-17 

(Gymn)       
PT 

    
W 

18-19 

(Gymn)       
PT 

     

20-25 (Vux) 

      
PT 

     
26-64 (Vux) 

    
CP 

       
65-74 

      
C 

     
75+ 

      
C 

 
BC 

   
Bil i hushåll >=1 C, CP CP 

 
C C C, CP C, CP C, CP C, CP 

 
C C 

Kön Kvinna 
C, CP, 

BC 
PT, BC W, BC 

BC, 

PT 
C C, CP C, CP C C, CP C BC, C 

BC, C, 

CP 



 

 
 

 

Sällskap 
Ensam BC         BC BC   BC     BC 

>=3   W     CP               

Bil-

konkurrens   
C     C C C C C     C C 

 



Modell för resegenerering 

 

 
 

 
Staffan Algers – TP mod 

Svante Berglund – WSP 

Olivier Canella – WSP 

Ida Kristoffersson – SWECO/CTS 

Daniel Jonsson – KTH 

Joacim Thelin – SWECO 
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Sammanfattning 
Beräkning av antalet resor är det första steget i en trafikprognosmodell och avgörande för 

totalvolymen av resor i prognossystemet. Följer man utvecklingen av antalet resor per person över 

tid i resvaneundersökningarna ser det ut som att den varit konstant eller till och med minskat. Vi vet 

också att antalet resor som utförs mycket sällan överstiger tre per person och dygn. I tidigare 

prognoser har trafiktillväxten upplevts som för hög och en utmaning är att representera de 

egenskaper hos befolkning och transportsystem som både driver trafikutvecklingen och har en 

återhållande effekt på densamma.  

I rapporten redovisas resultaten av skattning av en modell för resegenerering. Till skillnad från 

tidigare modeller inom Samperssystemet beräknar modellen sannolikheten för att genomföra ett 

resmönster bestående av inga resor, en, två, tre eller fyra+ resor. Dessa resmönster består av 

enskilda resor eller kombinationer av ärenden som utförs under en dag. Modellen har strukturen i 

figuren nedan: 

 

På den övre nivån ligger antalet resor och på den undre de olika resmönstren. De variabler som 

förklarar resmönstren består av logsummor från färdmedels och destinationsvalsmodellerna, 

inkomst, demografiska variabler och variabler som beskriver säsong och veckodag. Effekterna är de 

förväntade i modellen där den huvudsakliga skillnaden i inkomstdimensionen är mellan de som har 

noll eller låg inkomst och de som har medel eller hög inkomst. Hur scenarierna med avseende på 

inkomstfördelning skapas kommer att bli viktigt. I de tester som gjorts med modellen ger en ökning 

av inkomsten med 10 % en ökning av antalet resor med ca 0,25 %, det är lågt men inte noll.   

Arbetet med genereringsmodellen har bedrivits så att arbetsgruppen för omskattningsprojektet har 

gemensamt bidragit med data och synpunkter. Skattningsresultaten har presenterats på gruppens 

regelbundna möten (ett per vecka) varefter synpunkter har inarbetats till nästa avstämning. 

Modellstrukturen har innan arbetet påbörjats redovisats för CTS vetenskapliga råd där synpunkter 

lämnades (redovisas i avsnittet som beskriver modellens struktur), dessa har tagits tillvara. 

Dokumentationen har sammanställts av Svante Berglund. Arbetet har bedrivits inom ramen för CTS-

samarbetet. 

Hemma 1 Resa

RM x RM x RM x

2 Resor

RM x RM x RM x

3 Resor

RM x RM x RM x

4 Resor
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Inledning 
Trafiktillväxten har beskrivits som ett problem i nuvarande version av Sampers vilket gör att det i 

samband med omskattningen av modellen även trafikgenereringen omarbetats. I nuvarande version 

av Sampers förekommer några olika formuleringar av genereringen. Arbetsresor är formulerad som 

en parameter på logsumman i toppen för ärendet medan övriga ärenden har variabler för 

socioekonomi, demografi, säsong och region i olika kombinationer. För samtliga modeller har 

logsumman en central funktion.  

En egenskap i modellen är att det finns tydliga faktorer som kommer att öka resandet (under 

antagande om ekonomisk tillväxt) men inga eller få bromsar som kan slå till. Det man ofta pratar om 

är tidsbudget och trängsel. Tidsbudget hanteras inte av modellerna och hög trängsel underskattas i 

utbudsmodellerna för biltrafiken och hanteras inte överhuvudtaget kollektivtrafiken. I några av 

nuvarande modeller förekommer regionala dummyvariabler som gör att antalet resor i 

storstadsområdena blir lägre än i andra regioner. I det avseendet finns en broms som svarar på 

effekter av urbanisering.  

Formuleringen med resegenerering per färdmedel som är oberoende mellan olika ärenden har en 

potential att för prognoser på lång sikt leda till att en orealistiskt stor andel av dygnet ägnas åt resor. 

En marginell ökning av varje ärende för sig är inte ett problem men sammantaget når befolkningen 

kanske gränser där tidsrestriktionerna sätter in. Inte helt enkelt att hitta bra bevis på att så är fallet 

dock.  

För att säkra att inte antalet resor ökar på oönskat sätt ska vi pröva att formulera 

genereringsmodellen lite annorlunda jämfört med nuvarande modell. Tanken är att generera 

resmönster eller kombinationer av resor så att beroenden uppstår mellan olika resor och ärenden 

istället för att varje ärende genereras var för sig. Ett resmönster med två resor kan exempelvis vara: 

Bostad-arbete-bostad, Bostad-inköp-bostad 

Eftersom vi har en modell som omfattar tio ärenden och bland dessa kan man göra kombinationer av 

dessa samt olika antal ärenden blir det potentiellt många kombinationer av resmönster. Det här 

skapar en större komplexitet i modellen men kan bidra till att lösa problem med att för många resor 

genereras. Vi ska i den deskriptiva delen av rapporten se att det är få resmönster som omfattar fler 

än tre resor vilket tyder på att det finns en ganska hård gräns för vad som hinns med under ett dygn.  

Definition: Vad är generering i aktuell modell? 
Definitionen av de resor eller turer som genereras baseras på längd, plats och en begränsning på ett 

dygn. För att något ska betraktas som en resa i en RVU-mening krävs det att är en förflyttning på mer 

än 200 meter. I RVU är en resa inget som nödvändigtvis görs ut ur en zon eller annan indelning. I 

modellen kommer vi att betrakta generering som en resa oberoende av zon men i 

nätverksutläggningen krävs det att en resa går ut ur zonen för att läggas ut. De platser som har 

betydelse för genereringen är en begränsning till bostadsbaserade turer, dvs. turerna är slutna och 

startar och slutar i hemmet. Det utesluter exempelvis arbetsplatsbaserade resor. En tur är begränsad 

till att pågå under max ett dygn och för regionala resor så är de inte längre än 10 mil. Vi modellerar 

inte kedjeresor.  
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Exempel på resmönster är:  

 Bostad – arbete – bostad (en resa) 

 Bostad – skola - bostad, Bostad - besöka släkt/vänner – bostad (två resor) 

 Bostad – rekreation - bostad, bostad - arbete - bostad, bostad – inköp – bostad (tre resor) 

Även resmönster med 4 resor modelleras.  

Beskrivning av data 
Vi börjar med en liten översikt av hur antalet resor per person och dygn har utvecklats över tid i 

resvaneundersökningarna (Figur 1). Det finns många felkällor när man försöker skapa tidsserier av 

undersökningar över tid. Definitionen av huvudresor skiljer över tid så det begreppet gick inte att 

följa medan delresebegreppet har varit relativt oförändrat (SCB och senare utgivare av statistiken 

beskriver jämförbarheten över tid ganska utförligt). De data som presenteras är råa data och vi har 

inte konstanthållit för något men den nedåtgående trenden är ändå överraskande. Under perioden 

1994 fram till 2005/06 (2005/06 är de data vi använder) så är nivån konstant för att sedan falla för 

den senaste observationen.  

 

Figur 1. Antal delresor över tid. Källa: bearbetning av resvaneundersökning för respektive år. 

En nedåtgående trend i data för resefrekvenser är inte unikt för Sverige utan samma observation har 

gjorts i Storbritannien (Jahanshahi, Williams & Hao, 2009) med data från National Travel Survey 

(NTS). Efter diverse ekonometriska övningar på det brittiska materialet kommer man fram till att den 

avtagande trenden inte är signifikant men inte heller att den egentligen skulle vara den motsatta. 

Man finner främst tre skäl till mönstret: 

1. Minskande svarsfrekvenser vilket ger en lägre representation av personer som gör många 

resor 

2. Ändrade undersökningsmetoder 
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3. Förändrad befolkningssammansättning 

Förklaringarna torde vara även relevanta för svenska förhållanden när det gäller de senaste årens 

resvaneundersökningar. Våra skattningsdata utgörs av den näst sista observationen i tidsserien (Fig. 

1) där bortfallet fortfarande var hanterligt. Ska vi säga något om vad vi förväntar oss av en modell för 

generering av resor så bör det vara att den helst inte ska öka antalet resor över tid i någon högre 

utsträckning utan snarast hålla frekvenserna konstanta.  

I Figur 2 nedan visas hur resmönstret avseende bostadsbaserade resor är fördelat på antal resor. Vi 

kan notera några saker i materialet.  

 21 procent av befolkningen mellan 6-85 år gör ingen resa under en genomsnittlig dag.  

 Endast 5 procent av befolkningen gör tre eller fler bostadsbaserade resor per dag. 

Var femte invånare ska alltså enligt RVU inte göra någon tur från hemmet. Skälet kan vara naturliga 

saker som sjukdom, VAB dvs. egenskaper med en demografisk komponent snarare än skäl som har 

med transportsystemet att göra. En formulering av modellen där vi kan använda demografiska 

variabler i genereringen kan möjligen tillföra förklaringsvärde.  

 

Figur 2. Valens fördelning över resmönster med avseende på antal resor. 

En genereringsmodell ska inte bara träffa rätt på individernas val utan också generera rätt antal 

resor. I figuren nedan ser vi exempelvis att andelen individer som gör tre resor visserligen är litet 

men de gör ju ändå tre resor vilket utgör drygt tio procent av antalet resor. Vi klarar oss inte undan 
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att modellera kombinationer med tre resor. Genererar man resmönster med upp till tre resor täcks 

97 procent av alla resor in och 99 procent av alla resmönster (medräknat resmönster med noll resor).  

 

Figur 3. Resornas fördelning över resmönster. 

Ärendefördelningen för samtliga resor oberoende av antalet i mönstret ser ut som i Figur 4. Arbete är 

störst med rekreation närmast därefter. Andra betydande ärenden är skola, besöka släkt och vänner 

samt dagligvaruinköp.  

 

Figur 4. Ärendefördelning för samtliga resmönster.  
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Bryter man ner ärendefördelningen på olika resmönster fördelat på antal resor finns vissa skillnader 

(Figur 5). Bland en- och tvåresemönstren dominerar arbete medan rekreationsresor är det största 

ärendet bland tvåresemönstren. Treresemönstren har några tydliga avvikelser som man kan ana hör 

hemma hos barnfamiljer med stor andel resor för service, hälsa och barntillsyn samt skjutsa.  

 

Figur 5. Ärendefördelning efter antal resor per person, andelar. 

Barntillsyn, hälsa och service har slagits ihop till ett ärende i den slutliga modellen. Att specificera 

alternativen för en resa är okomplicerat men det blir värre för flera resor. I   
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Tabell 1nedan visar vi antalet valda kombinationer i materialet avseende två resor. Varje siffra 

motsvarar här således antalet personer som valt en resekombination och kombinationen 

arbete/rekreation (498 observationer) betyder att det gjorts 498 arbetsresor och lika många 

rekreationsresor av dessa individer. 
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Tabell 1. Antal resor per kombination av ärenden för resmönster med två resor.  
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Arbete 268 11 38 116 257 498 112 327 128 96 

Skola 

 

28 1 21 189 536 21 81 61 44 

Tjänste 

  

22 16 22 26 8 20 8 3 

Service +Hälsa+BT 

   

66 49 74 19 91 44 38 

Släkt o vänner 

    

98 220 25 143 112 67 

Rekreation 

     

202 59 202 162 92 

Skjutsa 

      

67 48 21 16 

Dagligvaruinköp 

       

41 87 90 

Sällanvaruinköp 

        

37 32 

Övrigt 

         

82 

 

För resmönster med två resor blir det 55 olika alternativ efter sammanslagning av service, hälsa och 

barntillsyn om vi ska ta med alla. Vi ser att vissa kombinationer är vanliga som arbete eller skola i 

kombination med rekreation eller arbete i kombination med inköp.  

Alternativ i valen 
Antalet alternativ kan bli rätt stort så det finns skäl att se över hur de kan aggregeras för att sedan 

delas upp med fasta frekvenser.  

 Resmönster med en resa ger 10 alternativ 

 Resmönster med två resor ger ytterligare 55 alteranativ utan hänsyn till ordning 

 För resmönster med tre resor finns det 179 olika kombinationer i data.  

Drygt hälften av de i data valda alternativen med tre resor har arbete eller skolresa som minst ett 

ärende. 
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Tabell 2. Ärendemix för de vanligaste ärendena med tre resor.  

 
Ärendemix Antal 

1 Arbete, Arbete, Rekreation 29 

2 Arbete, Arbete, Dagligvaruinköp 24 

3 Rekreation, Rekreation, Dagligvaruinköp 24 

4 Skola, Rekreation, Rekreation 23 

5 Arbete, Skjutsa, Skjutsa 20 

6 Skola, Släkt och vänner, Rekreation 20 

7 Arbete, SHB, Rekreation 19 

8 Arbete, Rekreation, Skjutsa 19 

9 Arbete, Arbete, SHB 18 

10 Arbete, Rekreation, Dagligvaror 17 

 

I data finns vissa problem med tolkningen av arbetsresor, exempelvis resmönstret:  

1) hem  arbete  hem på lunch  arbete  hem 

Blir två arbetsresor som startar i hemmet medan:  

2) hem  arbete  lunch på restaurang  arbete  hem 

blir en resa eftersom vi använder oss av bostadsbaserade resor1. Resmönster 1 är emellertid 

egentligen inte en bostadsbaserad resa utan en arbetsplatsbaserad resa eftersom ärendet startar 

från arbetsplatsen och går till hemmet och tillbaka. Eftersom vi endast beräknar arbetsplatsbaserade 

resor ska vi inte ta hänsyn till variant 1.  

Genereras resmönster 1 kommer det att påverka antalet resor som läggs ut i maxtimme2, vilket en 

stor del av arbetsresorna gör. En möjlig lösning är att bortse från arbetsresor som är fler än en i MT-

utläggningen. Effekten av resmönster 2 syns rätt tydligt om man jämför registerbaserad pendling 

med data från RVU. I RVU är det en överrepresentation av korta arbetsresor som startar i hemmet 

och flera arbetsresor är bland de vanligaste resmönstren för personer som gör flera resor.  

Även för tjänsteresor och skolresor finns samma fenomen som för arbetsresor och även dessa har vi 

bortsett från i genereringen. Det innebär att vi kommer att ha något lägre antal resor för dessa 

ärenden jämfört med det jämförelseunderlag som tagits fram. 

                                                           
1 Det här är ett skäl att överväga en modellstruktur som medger kedjeresor i senare arbete. 
2 Sker inget med förhållandet mellan andelarna av resorna som startar i hemmet respektive andra arbetsresor 
hanteras detta av maxtimmesandelarna, annars inte.  
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Den ordning som resorna utförs i har vi inte ordat om och eftersom vi inte har en aktivitetsbaserad 

modell är det inte av primärt intresse. Det finns emellertid en ganska naturligt sekvens i resmönstren 

där ordningen är: 

1. Försörjning (Arbete, skola, tjänsteresor) förkortas nedan med A 

2. Underhåll (Service, hälsovård, barntillsyn, inköp dagligvaror, inköp sällanköpsvaror) förkortas 

nedan med U 

3. Fria aktiviteter (Rekreation, Släkt och vänner, Övrigt, Skjutsa) förkortas nedan med F 

I modellen särskiljer vi alternativ baserat på ordning eftersom det inte medför något större besvär 

och ökar modellens framtida användbarhet. 

Strukturering av alternativ 
Nuvarande modell (Sampers 3.X) är strukturerad som i Figur 6 med genereringen högst upp i ett 

logitträd som är oberoende av andra ärenden.  

 

 

Figur 6. Nuvarande modell för resegenerering. 

Nedan i Figur 7 visas en bild för den princip för generering som vi presenterade för CTS vetenskapliga 

råd. Ansatsen innebär att resmönster genereras istället för enskilda resor. Figuren avser en princip 

och inte nödvändigtvis en modellstruktur, i betydelsen logitnästen, vilket är en empirisk fråga. Den 

modellstruktur vi tänkt oss är att som i nuvarande modell låta logsummorna från färdmedels- och 

destinationsvalsmodellerna vara en central variabel vid valet av resmönster tillsammans med 

socioekonomiska variabler. Resmönstren från modellen fördelas sedan på ärenden som sedan 

fördelas på färdmedel och destination. 
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Figur 7. Alternativ modell för resegenerering. 

 

Den huvudsakliga synpunkten vi fick från vetenskapliga rådet var att inkomst skulle vara med i 

genereringen (Andrew Daly). Daly påpekade också att det var betydligt svårare att skatta modeller 

för resmönster än traditionella modeller.  

Aggregering av ärenden 
Vid ärendekombinationer med tre och flera resor där ovanliga ärenden förekommer eller 

kombinationer av ärenden som är ovanliga har ärenden aggregerats. De grupper som vi aggregerat 

till följer en funktionell indelning i ärenden som utförs för försörjning, underhåll av hushållet samt 

ärenden som tillhör fria aktiviteter.  
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I  

Tabell 3 visar vi den aggregering som i vissa fall utförts.  

Tabell 3. Aggregat av ärenden. 

Huvudgrupp Ärende Kod 

Försörjning Arbete 

Tjänsteresa 

Skola 

A 

Underhåll Service 

Hälsovård 

Barntillsyn 

Inköp av dagligvaror 

Inköp av sällanköpsvaror 

U 

Fria aktiviteter Rekreation 

Hälsa på släkt och vänner 

Skjutsa 

Övrigt 

F 

 

Indelningen är inte självklar och det går att hänföra olika ärenden till olika huvudgrupper. De som 

utgör aggregat är dock en liten andel av resorna, mindre än 5 %. De aggregerade alternativen 

fördelas sedan på enskilda ärenden med nycklar. 

Modellskattning 
Skattningen sker för resmönster brutet på ärende och ordning. Ordningen hanteras inte i 

efterföljande efterfrågemodeller men informationen kan i framtiden bidra till att beräkna andelen 

resor i maxtimme.  

Olika nästningsstrukturer prövades med varierande framgång. Bland annat efter styrande ärende 

(arbete, skola) på den övre nivån och kombinationer av antal och ärende. De testade strukturerna 

resulterade i logsumparametrar > 1 för flera av nästena. Den struktur som valdes är en struktur med 

antal resor under roten och därefter olika ärendekombinationer (Figur 8).   
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Figur 8. Nästningsstruktur.  

Strukturen i Figur 8 ger logsumparametrarna i Tabell 4. 

Tabell 4. Logsumparametrar i genereringsmodellen. 

LS-parm Parm Stdv 

Three (3 Resor) 0.8078 0.0749 

Two (2 Resor) 0.8007 0.0398 

One (1 Resa) 0.7509 0.0316 

 

Tillgångsvariabler 
Tillgångsvariabler finns för arbetsresor och skolresor. 

Arbetsresor 

För att få göra ett arbetsresemönster måste personen tillhöra den arbetande nattbefolkningen (kod 

1, 2, 3 i RVU).  

Skolresor 

Tillgång: Befolkningen <65, ej helg 

Skolresor skattas som ett ärende men med dummyvariabler för grund-, gymnasie- respektive övrig 

skola.  

Skola är ett specialfall åtminstone för grundskolan där summan av resorna bör vara en faktor av 

antalet barn, i princip alla gör en skolresa utom de som är sjuka och att det inte varierar på något 

systematiskt sätt med ekonomi. Detta är inte riktigt sant men avvikelser från regeln hanterar vi inte i 

denna modell. Däremot varierar även barns antal resor beroende på ett antal variabler. Så det 

behövs ett steg efteråt där vi justerar antalet skolresor helt enkelt. Om det blir bra i basprognosen 

innebär inte att denna efterbrännare inte behövs utan bara att modellen är rätt skattad. För 

framtidsprognoser behövs denna kontroll och en eventuell justeringsmekanism.  

Hemma 1 Resa

RM x RM x RM x

2 Resor

RM x RM x RM x

3 Resor

RM x RM x RM x

4 Resor
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Förklaringar till variabler 

Parametrarnas namn är inte alltid självförklarande därför förklaras dessa i nedanstående tabeller. 

I regel är de första positionerna förklarande medan de avslutande siffrorna (_nn i tabellen nedan) 

hänvisar till vilken nyttofunktion parametern används i. Många parametrar återfinns i flera 

nyttofunktioner och åtskils bara av de sista siffrorna, _nn i tabellen nedan.  

Tabell 5. Demografiska parametrar och variabler.  

Parameter Definition variabel Anmärkning Variabel 

Åldersvariabler 
   

Age0019_nn Personer ≤ 19 år 
 

d206 = ifle(d81,19) 

Age0619_nn Personer > 5 & < 16 
 

d200=ifgt(d81,5) & iflt(d81,16) 

Age1619_nn Personer ≥ 16 & ≤ 19 
 

d201=ifge(d81,16) & ifle(d81,19) 

Age1931_nn Personer .. 
 

d203=ifgt(d81,19) & ifle(d81,25) 

Age1965_nn 
  

d207=ifgt(d81,19) & iflt(d81,65) 

Age20w_nn 
  

d202=ifgt(d81,19) 

Age3065_nn 
  

d208=ifgt(d81,25) & iflt(d81,65) 

Age65w_nn 
  

d205 = ifge(d81,65) 

    

Man_nn Man 
  

    

Barn_nn Barn i HH 
 

d232 = ifgt(d99,0) 

barn_2p_16 2 eller flera barn i HH, 

medelvärdesberäkna 

 
d231 = ifgt(d99,1) 

barn2p_52 2 eller flera barn i HH, 

medelvärdesberäkna 

 
d231 = ifgt(d99,1) 

BHH_2p_8 
  

d231 = ifgt(d99,1) 
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Tabell 6. Parametrar för arbete. 

Parameternamn Definition Anmärkning  

Arb_nn Arbetar deltid eller 

mer 

 
d290=ifeq(d72,1) or 

ifeq(d72,2) or ifeq(d72,3) 

Arb2_6xx Konstant för 

alternativ 62 tom 65 

Saknar variabel, 

endast konstant 

 

arb4r Arbetar deltid eller 

mer, alt 86 4 resor 

 
d290=ifeq(d72,1) or 

ifeq(d72,2) or ifeq(d72,3) 

 

Tabell 7. Bilinnehav och körkort. 

Bilinnehav Definition Anmärkning 
 

BK_nn Bil i hushåll och 

personen har körkort 

 
d280 = ifgt(d6,0) & ifeq(d78,1) 

 

Tabell 8. Parametrar och variabler för helg. 

Helg 
   

Helg_nn Lördag eller söndag Noll om vardag d210=ifgt(d109,5) 

helg_slv Gemensam för u36-u42, 

mönster med resa till 

släkt och vänner. 

Noll om vardag d210=ifgt(d109,5) 

helg1x Gemensam för u13-u19, 

tvåresemönster med 

arbete. 

Noll om vardag d210=ifgt(d109,5) 

helg3r Gemensam för u62-u65, 

treresemönster med 

arbete som 

förstaärende. 

Noll om vardag d210=ifgt(d109,5) 

helg3ro Gemensam för u70-u77, 

treresemönster med 

arbete som andra eller 

tredjeärende. 

Noll om vardag 
 

Sat_nn Lördag Noll om ej lördag 
 

Sun_nn Söndag Noll om ej söndag 
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Jul_nn Juli Noll om ej juli  

JA_nn Juli-augusti   

Dec_nn december   

 

Tabell 9. Villa. 

Villa_nn Bor i villa 

 

Det inkomstbegrepp som används är individinkomst i fyra klasser: Z (<10 000, saknas), L (låg), M 

(mellan), H (hög) i tabellerna nedan.  

Tabell 10. Parametrar och variabler för inkomst. 

Inkomst 
   

I_x_nn x är H=hög, M=mellan, 

L=låg,Z=null/<10000 

 
d250 = iflt(d73,10000) 

I_L_nn 
  

d251 = ifge(d73,10000) & 

iflt(d73,150000) 

I_M_nn 
  

d252 = ifge(d73,150000) & 

iflt(d73,300000) 

I_H_nn 
  

d253 = ifge(d73,300000) 

 

Logsummorna hämtas från efterfrågemodellerna för respektive ärende.  

Tabell 11. Parametrar för logsummorna. 

Logsumma 
   

LSxxx_nn LS=Logsumma. 

Xxx=ärende,nn 

nyttofunktion 

  

LSarb2r Logsumma gemensam för 

u13-u19, tvåresemönster 

med arbete. 
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Tabell 12. Konstanter och logsumparametrar. 

Konstanter 
   

C1Resa Konstant enresemönster 
  

C2Resor Konstant tvåresemönster 
  

C3Resor Konstant treresemönster 
  

C4Resor Konstant fyrresemönster 
  

    

LS-parm 
   

One LS-parm enresemönster 
  

Two  LS-parm tvåresemönster 
  

Three LS-parm treresemönster 
  

 

Skattningsresultat 
Skattningsresultaten är fördelade på fyra tabeller efter antalet resor i resmönstren. Nedan följer 

noteringar och förklaringar till estimaten. Det stora antalet nyttofunktioner gör att vi inte kan 

kommentera varje enskild funktion utan vi kommenterar huvudsakligen variablernas effekt. 

Inledningsvis här ger vi generella kommentarer över alla resmönster och i anslutning till resmönstren 

för respektive antal resor något mer i detalj vid behov.  

Vid tolkningen av parametarnas tecken och inbördes storlek är det viktigt att komma ihåg att valen 

inte bara sker mellan olika ärenden på samma nivå utan även mellan antal av ärenden. 

Nyttofunktionerna är linjära och det finns alternativspecifika konstanter för antal resor, dvs. att det 

finns totalt fyra alternativspecifika konstanter.  

 En resa: -3.151 

 Två resor: -5.339 

 Tre resor: -7.082 

 Fyra resor: -4.733 

Logsumma 

Logsumman är nyttan med att göra en resa som kommer från färdmedels- och 

destinationsvalsmodellerna. Kan också sägas vara ett bra mått på tillgänglighet.  

Logsumman för respektive ärende följer ett rimligt mönster, låg känslighet eller ej signifikant effekt 

för obligatoriska ärenden som skola och arbete givet att man arbetar eller går i skola. Vilket betyder 

att till skola och arbete åker man oberoende om tillgängligheten är bra eller dålig. För ärenden med 

större flexibilitet för hur aktiviteten organiseras är betydelsen av logsumman större. Skjutsa har 

kraftigt negativ parameter vilket vi förklarar med att bor man i område med hög tillgänglighet för 
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ärendet så kan barnen (som det i huvudsak gäller) gå själva. Tecknet är inte helt oproblematiskt och 

kan ge kontraintuitiva resultat vid exempelvis en förändring av tillgängligheten med bil. Vi försökte 

komplettera med täthetsvariabler men utan att effekten förändrades. 

Även för att hälsa på släkt och vänner är parametern negativ för logsumma. Eftersom logsumman är 

högst i större städer där det är gott om konkurrerande aktiviteter är det möjligt att ärendet i dessa 

områden blir nedprioriterat.  

Inkomstvariablerna 

Inkomstvariablerna har en central funktion i en genereringsmodell där de förklarar möjligheten att 

delta i aktiviteter och att betala för dessa. Vi förväntar oss exempelvis att aktiviteter som inte är 

förknippade med någon kostnad ska vara negativa i inkomst medan aktiviteter som är förknippade 

med kostnader ska vara positiva. Inkomst kan också vara en indikator på om personen arbetar hel- 

eller deltid vilket påverkar genereringen av arbetsresor. Många ärenden som görs inom ett hushåll är 

hushållsgemensamma och inkomst kan vara en indikator på att hur ärenden fördelas inom hushållet. 

Exempelvis kan det vara så att en deltidsarbetande med lägre inkomst tar större del av resorna som 

har att göra med underhåll av hushållet (inköp, service etc.). 

Generellt så ger höga inkomster eller i vart fall inte avsaknad av inkomst fler resor och det är särskilt 

tydligt på resmönstret med fyra resor. Det ärende som reagerar tydligast på höga inkomster är inköp.  

Demografi 

Vi har med kön, ålder och förekomst av barn i hushållet.  

Ett tydligt resultat är att män i lägre utsträckning deltar i resmönster som omfattar inköp, service 

barntillsyn dvs. hushållens underhållsaktiviteter.  

Ålder har betydelse för att göra serviceärenden (65+). Det är också ganska tydligt att unga vuxna har 

en högre benägenhet att utföra en rekreationsaktivitet före arbete eller en annan aktivitet. Möjligen 

för att den åldersgruppen inte är begränsade av barn och familj.  

Barn i hushållet har en mycket kraftig effekt på resegenereringen avseende service, barntillsyn och 

att skjutsa.   

Helg och säsong 

Det finns ett stort antal variabler som beskriver helg och säsong. De finns för att hålla typiska 

säsongsberoende resor till rätt tidpunkt. Betydelsen är stor och de här variablerna ger en möjlighet 

att använda modellen för att studera resandets tidsdimension över år och vecka på ett bra sätt. 

Motsvarande variabler fanns i tidigare version av Sampers. 

Enresemönster  
En resa är det vanligaste formen av resmönster och eftersom vi har ett begränsat antal 

nyttofunktioner kan vi kommentera dessa när de avviker från det generella mönstret som nämnts i 

föregående avsnitt eller när det finns utrymme för oklarheter. 
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Tabell 13. Resmönster med en resa. Konstant för en resa: -2.8976 . 

Resmönster  Parametrar 

Arbete LSarb_2 helg_2 Arb_2 I_M_2 I_H_2 villa_2 JA_2 jul_2   

  0.0511 -2.4626 3.8769 0.4683 0.4488 -0.1376 -0.5820 -0.6026   

Skola Age0616_3 Age1619_3 Age1931_3 I_H_3 I_Z_3 I_L_3 villa_3 jul_3 JA_3 

  2.5850 2.1722 1.1197 -1.0019 1.5877 1.3635 -0.3664 -3.0907 -1.5513 

Tjänste I_L_4 I_H_4 JA_4             

  -0.6557 1.1335 -0.5309             

Service 
+Hälsa+BT 

Man_5 Age65w_5 I_L_5 I_M_5 I_H_5         

  -0.2258 0.6377 0.5595 0.9812 0.7441         

Släkt o vänner LSslv_6 sat_6 sun_6 I_L_6 I_M_6 I_H_6 JA_6 Dec_6   

  0.1246 1.6942 1.3948 -0.3216 -0.3197 -0.4470 0.1810 0.5587   

Rekreation C7 LSrek_7 sat_7 sun_7 I_L_7 age65w_7 JA_7 jul_7   

  1.0266 0.0698 1.1239 1.0337 -0.3504 -0.1370 0.3482 0.2852   

Skjutsa LSskj_8 Barn_8 BK_8 JA_8           

  -0.3407 0.6955 1.6284 -0.7021           

InkD LSinkD_9 sat_9 Man_9 I_M_9 I_H_9 
 

      

  0.2130 0.6674 -0.1851 0.4665 0.2120         

InkS LSinkS_10 sat_10 Man_10 JA_10 jul_10 Dec_10       

  0.1499 1.1024 -0.2260 -0.2714 0.5458 0.6070       

Övrigt LSovr_11                 

  0.1264                 

 

För inkomstvariablerna i funktionerna är ingen inkomst eller lägre än 10 000 basnivån noll. Arbete är 

det vanligaste ärendet och genereringen är positiv i inkomst, men ingen skillnad mellan medel och 

hög3. För skola har inkomst betydelse för vuxna och en förväntad effekt med hänsyn till studenters 

inkomster. Tjänsteresor är tydligt beroende av inkomst. För besök av släkt och vänner är inkomst 

negativt över basnivån och kraftigast negativ för den högsta inkomstklassen. Kan förstås med tanke 

på att ärendet inte är förknippat med någon kostnad. Inkomst har också betydelse för resor för inköp 

av dagligvaror och är där positiv för medel och hög inkomst, dock högst för medelinkomst.  

För skola är inkomstvariablerna påtagligt höga och positiva för låga inkomster när skola är enda 

resan. För låga och inga inkomster kommer resmönstret att vara det helt dominerande.  

Resmönster med två resor 

Resmönster med arbete som förstaresa har gemensam parameter för logsumma som inte är särskilt 

hög. Inkomstvariablerna följer samma mönster oberoende av andraärende genom att parametern 

för hög inkomst är lägre än för mellan.  

  

                                                           
3 Här kan vi ta samma parameter för att inte få svårförklarade resultat i modellen. 
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Tabell 14. Resmönster med två resor. Konstant för två resor: -5.0023. 

Resmönster Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter 

Arb, tj Arb_12             

  0.594226             

Arb, SHBT LSarb2r barn_13 helg1x Arb_13 JA_13     

  0.088454 1.162926 -2.6688 0.9068 -0.9319     

Arb, SV LSarb2r helg1x Arb_14 I_M_14 Dec_14     

  0.088454 -2.6688 2.260503 0.532734 -0.69011     

Arb, Rek LSarb2r LSrek15 helg1x I_L_15 I_M_15 I_H_15 jul_15 

  0.088454 0.205412 -2.6688 1.0803 1.3990 1.1892 -0.5922 

Arb, skj LSarb2r LSskj_16 barn_16 helg1x BK_16 JA_16   

  0.088454 -0.32079 1.113835 -2.6688 3.055743 -1.30959   

Arb, InkD LSarb2r LSinkD17 helg1x I_M_17 I_H_17 JA_17   

  0.088454 0.220499 -2.6688 1.3238 1.1658 -0.5049   

Arb, InkS LSarb2r helg1x I_M_18 Arb_18       

  0.088454 -2.6688 0.590643 1.444349       

Arb,Övr LSarb2r helg1x I_M_19 I_H_19 JA_19     

  0.088454 -2.6688 1.8700 1.1887 -1.1873     

Sk, SV Age0616_20 Age0619_20 IHH_L_20 JA_20       

  3.270561 3.163346 0.844292 -2.71704       

Sk, rek Age0616_21 Age1619_21 I_L_21 I_M_21 JA_21     

  4.476722 3.767474 1.0079 -2.1533 -1.9412     

Sk, InkD Age20w_22 LSinkd22 villa_22 I_L_22 JA_22     

  -2.38037 0.350449 -0.6889 1.136925 -1.61647     

Sk, InkS Age1619_23 Age20w_23 LSinkS23 JA_23       

  -1.02579 -3.17217 0.3319 -1.2206       

Sk, Övr Age20w_24 I_L_24 Dec_24         

  -1.43047 1.438158 1.849311         

Sk, X Age1619_25 Age20w_25 I_L_25 JA_25       

  1.161808   1.0081 -1.4742       

Tj, Tj               

                

Tj, X I_L_27 BK_27 jul_27         

  -2.04159 1.219233           

SHBT, Arb helg_28 I_L_28 barn_28         

  -1.56528 1.294618 1.593128         

SHBT, SHBT man_29 I_L_29 barn_29 JA_29       

  -1.06282 0.796459 1.5048 -1.0945       

SHBT, SV               

                

SHBT, Rek Age19_31             

                

SHBT, InkD I_H_32             

  0.692738             

SHBT, InkS I_L_33 Age1619_33           
 

-1.86726 -1.9833           
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SHBT, X man_34             

  -0.80705             

SV, Försörjning Lsslv35 Arb_35           

  -0.2645 2.4518           

SV, SV helg_slv Dec_36           

  1.303647 0.705559           

SV,rekr helg_slv             

  1.303647             

SV,SKJ LSslv38 helg_slv I_L_SV         

  -0.14109 1.303647 -0.89498         

SV, InkD LSslv39 helg_slv I_L_SV         

  -0.06777 1.303647 -0.8950         

SV, InkS LSslv40 helg_slv I_L_SV         

  -0.11971 1.303647 -0.8950         

SV,Övr LSslv41 helg_slv           

  -0.12263 1.303647           

Rekr, Arb Age1931_42 Age0019_42           

  2.301009 2.538948           

Rekr; SHBT               

                

Rekr, SV Age0019_44 Helg_44 I_Z_44         

  1.207968 1.922206           

Rekr, rekr BK_45 Age0019_45 Helg_45         

  0.519482 1.319819 1.7477         

Rekr, Skj               

                

Rekr, InkD Helg_47             

  1.197305             

Rekr, InkS Helg_48             

  0.822611             

Rekr, X BK_49 Helg_49           

  -0.84098 0.8003           

Skjutsa, A LSskj_50 I_Z_50 Barn_50 BK_50       

  -0.59402 -2.90596 1.66604 1.835165       

Skjutsa, U I_Z_51 Barn_51           

  -1.82099 1.153515           

Skjutsa, F Barn_52 BK_52 JA_52 LSinkd_52       

  1.049504 2.058835 -0.61796 -0.15318       

InkD, A Age1965_53 Arb_53 LSinkd_53         

  -1.1431 3.8798 -0.2871         

InkD, U Helg_54 Age65w_54 LSinkd_54         

  0.597383 0.508936 0.145914         

InkD, F Helg_55 LSinkD_55 I_Z_55 jul_55       

  0.86269 0.219816 -0.6047 0.6485       

InkS, A man_56 I_Z_56 Arb_56         

  -1.22108 -2.32408 0.859723         
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InkS, U Sat_57 LSInkS_57 I_Z_57         

  0.721462 0.143622 -0.6825         

InkS, F Sat_58 LSInkS_58 I_Z_58 Age0019_58 jul_58     

  1.406229 0.176031 -0.88563 0.670589 0.448568     

Övr, A Man_59 I_Z_59 Arb_59         

  -1.33805 -2.28028 0.7613         

Övr, U Helg_60 I_Z_60 LSInkD_60         

  0.578228 -0.85728 0.175444         

Övr, F Sun_61 LSovr_61           

  0.696076 0.120044           

 

Rikhaltigheten hos nyttofunktionerna varierar mellan de ingående ärendena. ”Vardagsärenden” som 

skola och arbete är många och tydliga till sin struktur och går därmed att beskriva med flera 

variabler. Ärenden som omfattar service, släkt och vänner har något otydligare bestämningsfaktorer i 

form av demografi men desto tydligare avseende tid (helg). Ärenden med rekreation som första 

ärende för några vanliga kombinationer (Rekreation + arbete) har ålder som tydlig förklaring.  

För kombinationer med besök av släkt och vänner är logsumman negativ. Vi tolkar det som en 

landsbygdseffekt samt att tillgängligheten till människor (som måttet utgör) säger mer om regional 

struktur än möjligheten att hälsa på släkten. 

Rekreation som första ärende är oberoende av logsumman, däremot har den betydelse för 

andraärende efter arbete.  

Resmönster med tre ärenden 
För tre resor har vi haft skola och arbete som förstaärende separata och övriga ärenden aggregerade. 

Antalet observationer gör att nyttofunktionerna inte blir särskilt rikhaltiga. För de aggregerade 

ärendena är logsumma och helg huvudsakliga förklaringsfaktorer.  

Tabell 15. Resmönster med tre resor. Konstant för tre resor: -6.7709. 

Resmönster Parameter Parameter Parameter Parameter 

Arb,U,F helg3r I_Z_62x JA_62   

  -2.71364 -1.18303 0.666339   

Arb,F,U helg3r ManHH63 I_Z_62x   

  -2.71364 -0.75923 -1.1830   

Arb,U,U helg3r ManHH_64 I_Z_62x   

  -2.71364 -0.50859 -1.18303   

Arb,F,F helg3r I_Z_62x Age0019_65 Arb2_6xx 

  -2.71364 -1.18303 1.8213 3.0890 

Sko,F,F Age0616_66 Age1619_66 Age1931_66 JA_66 

  3.291341 2.783766 1.535225 -1.23317 

Sko,F,U Age0616_67 Age1619_67     

  1.771515 1.279688     

Sko,U,F Age0616_68 Age1619_68     

  2.821337 1.972835     

Sko,U,U Age0616_69       
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  1.435043       

U,A,U helg3ro Barn_70     

  -1.20949 1.057645     

F,A,U helg3ro Barn_71     

  -1.20949 1.057645     

U,A,F helg3ro Age3065_72     

  -1.20949 1.293886     

F,A,F helg3ro I_H_73     

  -1.20949 1.967503     

U,U,A helg3ro Age3065_74     

  -1.20949 1.987033     

U,F,A helg3ro       

  -1.20949       

F,F,A helg3ro Barn_76     

  -1.20949 1.345327     

F,U,A helg3ro Barn_77     

  -1.20949 1.750792     

U,U,U LS_sbv88 JA_78     

  0.455555       

U,U,F LS_sbv88 Helg_79     

  0.455555 0.691867     

U,F,U LS_sbv88       

  0.455555       

F,U,U Helg_81       

  0.967684       

F,F,F LSslv82 Helg_82     

  0.157638 1.433218     

F,F,U LS_sbv88 Helg_83 jul_83   

  0.455555 -1.46161 1.0617   

F,U,F LS_sbv88       

  0.455555       

U,F,F LS_sbv88 Helg_85     

  0.455555 0.946759     
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Resmönster med fyra resor 

För resmönster med fyra resor har vi fyra variabler som tidigare pekat mot flera resor: hög inkomst, 

arbete, bil och barn.  

Tabell 16. Resmönster med fyra resor. Konstant för fyra resor -4.3776.  

Nyttofunktion Resmönster Parameter Parameter Parameter Parameter 

86 4-resor arb_86 BK_86 I_H_86 Barn_86 

86   0.679505 0.841837 0.42813 0.603055 

 

Avstämning mot data 
För att studera genereringsmodellens egenskaper har vi gjort en implementation som är isolerad från 

den övriga programvaran. I programmet använder vi individerna från RVU med samma områdesdata 

påkodade som i skattningen. Skälet att inte använda apply-funktionen i A-logit är att vi inte skattar 

ärenden utan resmönster som är kombinationer av ärenden vilket kräver en nedbrytning i ett senare 

beräkningssteg. Skälet till att nedbrytning görs är att flera resmönster utgörs av kombinationer av 

ärenden. Medelvärdena stämmer inte perfekt vilket antagligen beror på att vi inte justerat in några 

medelvärdesberäknade variabler riktigt samt att vid skattningen har ett antal observationer raderats 

på grund av motsägelsefulla data. Samtliga resultat avser en okalibrerad modell.  

I figuren nedan visas antal bostadsbaserade resor i modellen respektive data. Modellen ligger ganska 

jämnt kring 0.95 i samtliga regioner medan det finns en större variation i data som modellen inte 

riktigt fångar. För hela riket skiljer det obetydligt mellan data och implementation. Modellen är inte 

skattad med regionala dummies.  

 

Figur 9. Antal resor i modell respektive data för årsmedeldygn (ÅMD). 
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Vi kan notera att data avviker för syd och sydost med högt respektive lågt resande per person. 

Skillnaderna i data är lite väl stora och det är inte helt lätt att förklara varför det ska vara så pass 

mycket färre resor i enskilda regioner.  

För antal resor per ärende känner vi vissa skillnader mellan data och modell som nämnts ovan. Det 

avser skillnaden mellan bostadsbaserade och arbetsplatsbaserade arbetsresor, samma sak gäller 

skolresor och några tjänsteresor.   

 

Figur 10. Antal resor per ärende i modell och data för årsdygnstrafik (ÅDT). 

Störst relativ avvikelse har tjänsteresorna och det beror huvudsakligen på att i data faller ett antal 

observationer bort som enligt modellen inte är tjänsteresor (man måste exempelvis jobba för att 

kunna göra en tjänsteresa). I övrigt är det en viss överskattning av antalet resor för några ärenden 

som man antingen kan hantera med kalibrering eller jobba vidare med modellen4 för att komma åt. 

Modeller brukar ofta tillämpas på vardagstrafik utanför perioder med ledighet och nedan visas 

trafiken för en vardag utanför semesterperiod (ej juni-aug, dec).  

                                                           
4 Man kan exempelvis stoppa in ett antal dummyvariabler och komma mycket nära antalet resor i data. I en 
traditionell genereringsmodell träffar man alltid helt rätt med antalet resor om man har en konstanter. 
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Figur 11. Jämförelse mellan modellens årsdygnstrafik och vardagstrafik. 

I olika sammanhang frågas det efter trafiken under andra perioder än vardagar och modellen ger 

dessa möjligheter men praxis för sådana tillämpningar är oklar. Dagens Sampers innehåller variabler 

för säsong och veckodag men möjligheten att tillämpa dessa är okänd. Nedan visas genereringen för 

en lördag och det ska ses som ett exempel på hur modellen reagerar på säsong och veckodag. 

 

Figur 12. Trafikgenerering under en lördag utanför semesterperiod. 

Modell och data per region 
Nedan följer redovisning av modell och data per region fördelat på ärende. Generella kommentarer 

från hur ärendena stämmer med data gäller även på regional nivå men vissa avvikelser 

kommenteras.  
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SAMM 

 

Figur 13. Jämförelse mellan modell och data för SAMM. 

Sydöst 

Sydöst är en modell som kommer att kräva lite kalibrering för att stämma.  

 

Figur 14. Jämförelse mellan modell och data för sydöst. 

 

Syd 

I Syd är det ett stort antal resor relativt de som modellen ger, det gäller särskilt arbetsresor.  
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Figur 15. Jämförelse mellan modell och data för syd. 

Väst 

 

 

Figur 16. Jämförelse mellan modell och data för väst. 
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Figur 17. Jämförelse mellan modell och data för PALT. 

Simulering av ändrade indata 
Vi har gjort några beräkningar med modellen för att studera effekten av ändringar av indata. 

Beräkningarna gjordes med separat kod där vi inte kört hela efterfrågemodellen med 

nätverksutläggning utan enbart genereringsmodellen för att isolera dess egenskaper.  Vi uppdaterar 

rapporten när vi kört en fullständig modell med iterationer till jämvikt. Ökar man inkomsten i hela 

systemet kommer logsummor och bilinnehav att påverkas och även den vägen förändra 

resegenereringen. 

En central egenskap är hur modellen reagerar på ökad inkomst. I en modell med inkomstgrupper kan 

en inkomstökning ta sig olika uttryck. Man kan ge hela ökningen till de med högst inkomster eller 

utjämna. Här har vi gjort två alternativ:  

1) Hållit andelen nollinkomsttagare konstant5 och fördelat jämnt mellan övriga grupper.  

2) Gett allt till medel och höginkomsttagare 

Med en fördelning enligt alternativ 1) ökar antalet resor med ca 0,25 %, enligt alternativ 2) med ca 

0,21 % med en inkomstökning med 10 %. Den största effekten är att resmönstren med fyra resor 

ökar när inkomstökningen ges till hög och medelinkomsttagarna och det enskilda ärende som ökar 

mest är tjänsteresor. Den senare effekten är tveksam om den är önskvärd i en modell, högre inkomst 

betyder inte nödvändigtvis fler personer i roller som medför tjänsteresor. Vi gjorde också ett 

experiment med att öka inkomsten med 50 % men även där stannade trafiktillväxten på dryga 0.2 %. 

Dessa initiala test återskapar inte den nollutveckling vi såg i rapportens första figur men ökningen är 

mycket måttlig. Vid en analys över tid tillkommer andra effekter som att befolkningen ökar mer i 

                                                           
5 Vilket är principen som gäller för framtagning av SAMS-baserna. 
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storstäder än i landsbygd vilket har en återhållande effekt men samtidigt kommer det till en 

befolkningsökning som är den dominerande drivkraften bakom trafiktillväxten. 
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Sammanfattning 
Innehav av körkort och tillgång till bil är hushållsbeslut där exemeplvis hushållets samlade inkomst är 

en betydligt bättre förklaring till bilinnehavet än individens egen inkomst. För närvarande har vi inte 

prognosdata för hushåll och har därför skattat modeller baserat på individens attribut. Modellerna är 

formnulerade som diskreta val där inkomst, demografi och zonens egenskaper spelar en stor roll. 

Exempel på zonegenskap är boendeform, täthet och den tillgänglighet som man uppnår med olika val 

av innehav av körkort och bil. De tillgänglighetmått vi använder är logsumman från 

efterfrågemodellerna vilket innebär att bilinnehavsmodellen är en del i den iterativa processen 

mellan utbud och efterfrågan. Modellen kommer på detta sätt att reagera med förändrat bilinnehav i 

zoner som får ändrad tillgänglighet med bil respektive utan bil.  

Fyra modeller för innehav av körkort och tillgång till bil har skattats : 

 Förekomst av bil i hushållet för personer under 18 år 

 Innehav av körkort 

 Kombinationer av bil och körkort för personer tillhörande hushåll med en vuxen 

 Kombinationer av bil och körkort för personer tillhörande hushåll med två eller flera vuxna 

Förekomst av bil i hushållet för personer under 18 år förklaras av boendeform och zonens täthet 

samt en regional variabel. Eftersom innehav av bil är ett hushållsbeslut ger attributen hos personen 

under 18 år måttlig vägledning till om personen tillhör ett bilhushåll. 

Innehav av körkort förklaras av boendeform, zonens täthet, kön, åldersvariabler och inkomst.  

Modellerna för innehav av körkort och bil innehåller inkomst, demografiska variabler, regionala 

dummies, boendeform, täthet och tillgänglighet från efterfrågemodellerna.  

Simuleringar med modellerna har gjorts för att hur väl modellen återskapar data och hur modellen 

reagerar på förändringar. De simuleringar som gjorts är partiella i betydelsen att vi inte kört det 

kompletta modellsystemet till konvergens med återkoppling av logsummor.  

Utvecklingen av bilinnehavet de senaste decenniet ger en blandad bild. Antalet bilar per 1000 

invånare har gått upp (om än svagt) samtidigt som de som uppger sig ha tillgång till bil i hushållet i 

SCBs undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) visar en avtagande trend. Den trendmässiga 

drivkraften i bilinnehavsmodeller brukar vara realinkomstutveckling och inkomst har en betydelse 

även i de modeller som tagits fram här. Den stora skillnaden är mellan de som har inkomst och de 

som inte har inkomst vilket gör att prognosen för andelen nollinkomsttagare blir central. Med 

konstant andel nollinkomsttagare är effekten av ökade realinkomster mycket måttlig i modellen och 

följaktligen saknas en kraftig inneboende trend i bilinnehavet som följer ekonomisk utveckling.  

Arbetet med modellerna har bedrivits så att arbetsgruppen för omskattningsprojektet har 

gemensamt bidragit med data och synpunkter. Skattningsresultaten har presenterats på gruppens 

regelbundna möten (ett per vecka) varefter synpunkter har inarbetats till nästa avstämning. 

Dokumentationen har sammanställts av Svante Berglund. Arbetet har bedrivits inom ramen för CTS-

samarbetet. 
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Inledning 
Efterfrågemodellerna använder körkort och bilinnehav på två sätt. Det ena är som tillgångsvariabler 

vilket betyder att för att fördmedlet ska ingå i valmängden måste personen eller gruppen personen 

tillhör inneha färdmedlet. Ett exempel är bil som förare vilket förutsätter körkort. Det andra sättet 

som bilinnehav och körkort kommer in är som parametriserade variabler vilket innebär att de 

påverkar sannolikheten för att göra ett val. Ett exempel är att sannolikheten att välja bil som färdsätt 

ökar om det finns en eller flera bilar i hushållet. Att bil i hushållet inte är en tillgängsvariabel beror på 

att man kan hyra, låna eller ingå i bilpool och därmed ha tillgång till färdmedlet utan att man 

uppfyller det traditionella kravet att det finns en bil i hushållet.  

De variabler som rör körkort och bilinnehav är följande: 

 Förekomst av bil i hushållet. Variabeln skiljer inte på antalet bilar eller ägandeform utan är 
enbart ett binärt val avseende tillgång till bil. 

 Innehav av körkort. En binär variabel,  körkort eller inte, som används som tillgångsvariabel 
för bil som förare.  

 Bilkonkurrens. Används som en parametriserad variabel, antal körkort per bil, vilket påverkar 
möjligheten att inom hushållet nyttja bilen. Modellen för beräkning av bilkonkurrens avser 
sannolikheten att tillhöra ett hushåll med olika kombinationer av antal körkort och bilar. 

Bilinnehavsbegreppet gör att vi inte rör oss med begreppet ägande eller antal bilar i Sverige utan vi är 

snarare intresserade av hur fördelningen av bilar och körkort ser ut. För att illustrera detta kan man 

studera figuren nedan där antalet bilar per invånare mellan 16-84 år1 har utvecklat sig över tid samt 

hur andelen som uppger att dom har tillgång till bil i husållet har utvecklats under samma period.  

 

Figur 1. Utvecklinga av antal bilar per 1000 invånare i åldern 16-84 samt utveckling av andelen som angett att dom har 
tillgång till bil i hushållet. Källa: Bearbetning av data från SCB respektive Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) 
från SCB. 

                                                           
1 Åldersindelningen är styrd av respondenternas ålder i ULF.  
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Noterbara skillnader finns under främst de senaste 10 åren där kurvorna divergerar. Varför kurvorna 

går åt varsitt håll är naturligtvis ytterst intressant och betydelsefullt för hur bilanvändningen 

utvecklats.  

I rapporten går vi igenom data, skattningar och resulterande modellegenskaper.  

Indata 
Utgångspunkten för modellerna är individdata från RVU-RES 05/06 som kompletterats med data 

avseende trafiksystemet och egenskaper hos zonerna. De observerade data vi skattar modellerna på 

har varierande grad av saknad information för centrala variabler. Inkomstvariabeln är en sådan 

variabel där det finns ett bortfall som vi dessutom inte riktigt vet om det handlar om saknad inkomst 

eller ovilja att svara på frågan. Vi ha genomgående separata modeller för gruppen med uppgiven 

inkomst respektive ej uppgiven inkomst.  

Innehav av bil är ett ganska typiskt hushållsbeslut. Det är hushållets samlade inkomst, demografi och 

boendeförhållanden som avgör bilinnehavet. Nu saknar vi emellertid etablerade registerdata på 

hushållsnivå vilket gör att modelltillämpningen blir lidande om modellen är på hushållsnivå. Att göra 

en prognos för hushåll är ytterligare en utmaning. Genom att vi har etablerat lägenhetsregister går 

det att börja skapa hushåll som statistisk enhet vilket gör att det finns gott hopp om att inom en inte 

alltför avlägsen framtid etablera såväl statistik som prognoser för hushåll och därigenom övergå till 

hushållsbaserade modeller för bilinnehav. De modeller som presenteras i denna rapport baseras 

dock enbart på data om individer.  

I utvecklingen av modellerna har vi jobbat med ett antal brytvariabler för befolkningen som används 

genomgående i modellsystemet. Eftersom det rör sig om just brytvariabler så är de inte särskilt 

många men det resulterar i många undergrupper. Förutom variabler som beskriver befolkningen har 

vi även använt trafiksystemvariabler i bilinnehavet liksom områdeskaraktäristika som är 

planeringsrelevanta. Den trafiksystemvariabel vi använt är logsumma som beskriver nyttan 

(tillgängligheten man får) av att göra ett val av bilinnehav. Logsumman är beroende av individens 

egenskaper och zonen som individen bor i. Logsumman används dels som skillnaden i nytta mellan 

att ha bil och inte ha bil och för alternativen att inte ha bil är det en logsumma som beskriver nyttan i 

zonen om man inte har bil. I praktiken innebär det att i områden med bra kollektivtrafik blir nyttan 

med att ha bil liten medan den är mycket stor i områden med dålig eller obefintlig kollektivtrafik. Den 

förväntade reaktionen i modellen är att i stationsnära områden kommer bilinnehavet att bli lägre och 

att modellen kommer att reagera på kostnadshöjningar för bil genom att bilinnehavet minskar.  

I modellerna förekommer också andra planeringsrelevanta variabler som om personen bor i villa och 

täthet hos bostadszonen. Utvecklingen av boendeformerna fördelat på flerfamiljshus och villor är 

mycket starka planeringsvariabler som påverka bilinnehavet. Villabebyggelse är svår att försörja med 

kollektivtrafik och den utspridda bebyggelsen medför att målpunkterna för resor hamnar långt bort. 

Förutsättningen att parkera en eller flera bilar är också mycket goda i villabebyggelse.  

Bebyggelsens täthet har flera effekter på bilinnehavet, dels i form av närhet till målpunkter och dels i 

form av ett uttryck för problem att parkera en bil. Vi saknar ett register över parkeringsplatser och 

parkeringskostnader i Sverige vilket hade varit mycket önskvärt. En del av den problematiken fångas 

upp av en variabel som beskriver tätheten. 
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Inkomst 
Inkomstvariablerna, som avser individinkomst, är indelade efter samma gränser som i färdmedel- och 

destinationsvalsmodellen.  

Inkomst < 10 000/ej uppgiven 

10 000 ≤ inkomst < 150 000   

150 000 ≤ Inkomst < 300 000 

Inkomst ≥ 300 000 

För inkomstvariablerna har vi använt de gränser som arbetsresemodellen skattades med2. 

Referensnivån i inkomst är noll/ej uppgiven inkomst. Inkomst förväntas öka sannolikheten för 

kostsamma val såsom innehav av bil och körkort. Gruppen som ej uppgivit inkomst eller har mindre 

än 10 000 i inkomst är problematisk genom att ej uppgiven inkomst kan betyda såväl noll som allt 

därovan.  

Inkomst och dess hantering är en variabel som genomsyrar hela modellen och kommer in på flera 

sätt. I körkorts- och bilinnehavsmodellerna kommer inkomst in direkt men också indirekt via 

logsummorna. Gruppen med högre inkomst har som regel lägre känslighet för dyra val och 

logsumman kommer att vara högre för en person med hög inkomst vi får således en effekt via 

inkomstvariabeln och en effekt via logsumman som går i samma riktning. Vid simulering med 

modellen går det därmed inte att partiellt beräkna effekten av en inkomstökning bilinnehavet utan 

att justera logsummorna.  

Ålder och övrig demografi 
Modellen är skattad givet de demografiska variabler som finns för tillämpningen. Kön är en central 

variabel som fungerar mer som kontrollvariabel än som något som styr eller påverkar utvecklingen.  

Markanvändningsvariabler 
Markanvändningsvariabler är centrala för modellens prestanda men som delvis fungerar som proxy 

för andra variabler vi inte har tillgång till. Ett välkänt faktum är att vi inte har data om tillgång på 

parkeringsplatser och parkeringsavgifter för en modelltillämpning och därför har utelämnat dessa i 

skattningen. Bristen på data avseende parkeringsplatser gäller både vid hemmet och vid resornas 

målpunkter. För bilinnehav är det främst situationen vid hemmet som är relevant och där har vi 

andra beskrivande variabler som ersätter i form av typ av bostad och täthet. Boende i villa är en 

variabel som rymmer flera dimensioner, dels möjligheten att parkera en bil men också 

områdeskaraktäristik med svårigheter att förse en villabebyggelse med kollektivtrafik. Nu finns även 

tillgänglighetsmått per färdmedel med vilket gör att den effekten hanteras separat. Villa rymmer 

också en ekonomisk dimension men inkomst ligger liksom tillgänglighet som egen variabel.  

Förekomst av bil i hushållet 

                                                           
2 Det skiljer tyvärr mellan modellerna om övre respektive undre klass inkluderas eller ej. 
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Förekomst av bil i hushållet är obetingat av ålder och körkort och används både för att förklara 

sannolikheten för att välja bil som passagerare och bil som förare. För valet finns tre olika segment: 

 Personer under 18 som inte förväntas bo i eget hushåll eller har egen inkomst 

 Personer 18 och äldre i hushåll med en vuxen 

 Personer 18 och äldre i hushåll med 2+ vuxna 

Grupperna fördelar sig i underlaget enligt tabellen nedan. 

Tabell 1. Fördelning av alternativ och segment. 

Grupp Bil i 
Hushållet 

% Ingen bil i 
hushållet 

% Totalt % 

Barn < 18 4499 92 390 8 4889 18 

> 18 ingen inkomst 2810 71 1174 29 3984 14 

> 18 inkomst 15623 84 3041 16 18664 68 

Totalt 22932 83 4605 17 27537 100 

 

Den största delen av observationerna utgörs av vuxna som har uppgivet inkomst.  

Förekomst av bil i hushållet för personer under 18 år 
Personer < 18 år som därmed inte har inkomst 

Tabell 2. Skattningsresultat för förekomst av bil i hushållet för personer under 18 år. 

Alterntiv Variabelnamn i 
modell 

Specifikation av variabel Parameter (t-värde) 

Bil i HH Const Alternativspecifik konstant för 1 Körkort och 0 bilar. 1.376 (16.3) 

 Villa_2  Dummy för boende i villa 2.408 (16.2) 

 Density_2 Täthet i zonen  -.8953E-01 (-2.6) 

 Kn0180_2 Bor i Stockholm kommun -.4997 (-3.3) 

    

 Ρ2(0) = 0.6844  

 Ρ2(Const.) = 0.2137  

 

Nyttofunktionen är  enkel och innehåller tre variabler och en konstant. De variabler som slår igenom 

är boende i villa och zonens täthet samt en dummy för Stockholms kommun.  

Innehav av körkort 
Variabeln för körkort används som tillgångsvariabel och är obetingad av andra val. Målpopulationen 

är befolkningen 18 år och äldre. Vi har inte delat upp befolkningen efter avsaknad av värde för 

inkomst.  
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Tabell 3. Modell för innehav av körkort. 

Alterntiv Variabelnamn i 
modell 

Specifikation av variabel Parameter (t-värde) 

KK Const Alternativspecifik konstant för Körkort 0.4285 (5.4) 

 Villa_2  Dummy för boende i villa 0.8732 (16.8) 

 Density_2 Täthet i zonen -0.06229 (-5.8) 

 ABL_2 Dummy för Stockholms län -.4207 (-9.0) 

 Male_2 Dummy för kön 0.7367 (17.3) 

 Age_1819_2 Dummy för åldersgrupp: 18 ≤ Ålder ≤ 19 -1.545 (-16.3) 

 Age_2664_2 Dummy för åldersgrupp: 26 ≤ Ålder ≤ 64 0.4465 (7.4) 

 Age_6574_2 Dummy för åldersgrupp: 64 ≤ Ålder ≤ 74 -0.5260 (-6.5) 

 Age_75w_2 Dummy för åldersgrupp: 75 ≤ Ålder ≤ w -0.8190 (-10.0) 

 Inc_H_2 Dummy för inkomst: Inkomst ≥ 300 000 SEK 2.136 (25.1) 

 Inc_M_2 Dummy för inkomst: 150 000 ≤ Inkomst < 300 000 SEK 1.104 (21.5) 

 Inc_L_2 Dummy för inkomst: 10 000 ≤ inkomst < 150 000 SEK 0.2664 (5.0) 

 HHGT2 Fler än 1 person i hushållet .2164 (4.6) 

    

 Ρ2(0) = 0.4851  

 Ρ2(Const.) = 0.2035  

 

Som regel är innehav av körkort mindre känsligt för områdesegenskaper och logsumma än 

bilinnehavet men några variabler kom med i modellen. Villa och täthet kom med, dock med relativt 

låga absolutvärden jämfört med i bilinnehavsmodellerna. Som regel och även här är det 

inkomstvariablerna som är mest betydande, relationen mellan de olika nivåerna är förväntad.  

Innehav av bilar och körkort 
Modellerna för innehav av bil och körkort som redovisas nedan används för att beräkna 

sannolikheten för vuxna att tillhöra ett bilhushåll och för att beräkna bilkonkurrensen. Fyra modeller 

skattas fördelat på antal vuxna i hushållet och om inkomsten är uppgiven eller ej.  

Tabell 4. Valmängd i modell för bilinnehav och körkort. 

 Alternativ i modellen 

1 Vuxen 0 Körkort, 0 bil 
1 Körkort, 0 bil 
1 Körkort, 1 bil 

2+ vuxna 0 Körkort, 0 bil 
1 Körkort, 0 bil 
1 Körkort, 1 bil 
2 Körkort, 0 bil 
2 Körkort, 1 bil 
2 Körkort, 2 bil 
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Modellen avser egentligen bilar man kan ha nytta av och inte fysiska bilar. Det är möjligt att äga en 

bil utan att ha körkort men kan inte ha transportnytta från en sådan bil som förare.  Man kan heller 

inte ha nytta som transportmedel av fler bilar än det finns körkort i hushållet. 

Denna modell ska inte stämma mot bilregistrets antal bilar i trafik utan helst ge en underskattning! 

Först lite data över hur valen fördelar sig i resvaneundersökningen. 

 

Figur 2. Andelar med bil i hushållet per segment. 

I figuren ovan innebär noll i inkomst eller ej uppgiven att den intervjuade personen faktiskt kan ha 

inkomst. Det kan också vara så att en annan person i hushållet kan ha inkomst. Det är påtagligt liten 

skillnad i bilinnehav mellan de som har inkmost och de som inte har/har ej uppgett ikomst. Det är 

däremot en stor skillnad mellan hushåll med en respektive två personer.  

 

Figur 3. Valfrekvenser för samtliga observationer av kombinationer av antal bilar och körkort (KK) i hushållet.  
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Figur 4. Valfrekvenser för hushåll med en vuxen. 

Modell för hushåll med en person över 18 år 
Referensalternativet i modellen är inget körkort och ingen bil.  

För alternativet körkort och ingen bil blev samtliga nivåer av inkomst signifikanta med en stegvis 

ökande sannolikhet för alternativet med ökande inkomst. För ålder finns tre dummyvariabler där 

referensnivån är 20-74 år, yngre och äldre avviker med lägre sannolikhet för att välja alternativet. 

Logsumma för alternativet är logsumman för hushåll med en vuxen där bil inte finns i hushållet. 

Variabeln är positiv och tydligt signifikant vilket innebär att i zoner med god tillgänglighet utan bil 

ökar sannolikheten att inte ha bil. Vi har också en dummyvariabel för att bo i Stockholms län som är 

negativ. Andra variabler testades också för alternativet utan signifikans. Exempel är täthet, fler åldrar 

och kön. Vi vet sedan tidigare att för valet att ha körkort är inkomst centralt medan exempelvis 

täthet har större betydelse för sannolikheten att inneha bil. Logsumma är korrelerad med täthet och 

används logsumman brukar täthet inte bli signifikant.  

För alternativet ett körkort och en bil de två högsta inkomstklasserna signifikanta och med högre 

värde än för lternativet utan bil. Det förekommer ett antal åldersgrupper där 25-65 är 

referensgruppen. Åldersgruppen 65-75 har ett högre bilinnehav än vad som motiveras av modellens 

övriga variabler, exempelvis inkomst, vilket brukar förklaras med att bilinnehavet etablerades före 

pensionen ock hänger met trots lägre inkomst. Vi har regionala dummyvariabler för stockholms 

kommunoch för Stockholms län. Boende i villa har en tydlig effekt samt man som här är negativ! 

Logsumman kommer in som skillnaden mellan logsumman med bil respektive utan och effekten är 

påtaglig. Effekten av formuleringen med logsumma är att i områden med god tillgänglighet med 

kollektivtrafik och gång/cykel kommer bilinnehavet att bli lägre. 
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Tabell 5. Skattningsresultat för modell för bil- och körkortsinnehav för hushåll med en vuxen. 

Alterntiv Variabelnamn i 
modell 

Specifikation av variabel Parameter (t-värde) 

1KK, 0bil Const Alternativspecifik konstant för 1 Körkort och 0 bilar. -2.043 (-7.4) 

 Inc_H_2 Dummy för inkomst: Inc_H_2 ≥ 300 000 SEK 1.428 (8.7) 

 Inc_M_2 Dummy för inkomst: 150 000 ≤ Inc_M_2 < 300 000 SEK .6532 (6.6) 

 Inc_L_2 Dummy för inkomst: 10 000 ≤ Inc_L_2 < 150 000 SEK .3354 (3.4) 

 Age_lt18_2 Dummy ålder < 18 - 

 Age_1819_2 Dummy ålder: 18 ≤ Ålder ≤ 19 -1.172 (-4.0) 

 Age_75w_2 Dummy Ålder : Ålder ≥ 75 -.5855 (-5.8) 

 LS_2 Logsumma ej Bil i hushåll .2379 (6.9) 

 ABL_2 Dummy för boende i AB-län -.3038 (-3.3) 

1KK, 1bil Const_3 Alternativspecifik konstant för 1 Körkort och 1 bil. -2.001 (-17.3) 

 Inc_H_3 Dummy för inkomst: Inkoms ≥ 300 000 SEK 2.024 (12.7) 

 Inc_M_3 Dummy för inkomst: 150 000 ≤ Inkoms < 300 000 SEK 1.046 (11.3) 

 Inc_L_3 Dummy för inkomst: 10 000 ≤ Inc_L_2 < 150 000 SEK - 

 Age_1617_3 Dummy ålder: 18 ≤ Ålder ≤ 19 -1.404 (-3.6) 

 Age_2025_3 Dummy ålder: 20 ≤ Ålder ≤ 25 -.6783 (-5.9) 

 Age_6574_3 Dummy ålder: 65 ≤ Ålder ≤ 74 .2994 (2.7) 

 Age_75w_3 Dummy ålder: 75 ≥ Ålder -.8155 (-6.8) 

 KN0180_3 Dummy för Stockholm kommun (0180) -.3224 (-2.6) 

 ABL_3 Dummy för boende i AB-län -.2538 (-2.3) 

 Male_3 Dummy för man -.4076 (-5.0) 

 Villa_3 Dummy för boende i villa .7205 (7.6) 

 LS_3 Differens LS 1 bil - LS 0 bil 3.054 (29.2) 

    

 Ρ2(0) = 0.3186  

 Ρ2(Const.) = 0.2752  

 

Modell för hushåll med 2 vuxna 
I den här modellen är det sex alternativa kombinationer av körkort och bil. Vi redovisar 

valfrekvenserna i data i figurerna nedan. I modellen modellerar vi inte segmenten separat utan 

inkomst förekommer som variabel.  
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Figur 5. Valfrekvenser för hushåll med två vuxna. 

 

Tabell 6. Skattningsresultat för modell för bil- och körkortsinnehav för hushåll med två vuxna. 

Alterntiv 
Variabelnamn i 
modell 

Specifikation av variabel Parameter 

1KK, 0bil Const_2 Alternativspecifik konstant för 1 Körkort och 0 bilar. 0.4844 

1KK, 0bil Kn0180_2 Dummy för 0/ej uppgiven inkomst 0.3741 

1KK, 0bil Male_2 Man 1.0301 

1KK, 0bil Villa_2 Dummy för boende i villa -1.0057 

1KK, 0bil Age_1819_2 Dummy ålder: 18 ≤ Ålder ≤ 19 -1.8577 

1KK, 0bil Age_2025_2 Dummy ålder: 20 ≤ Ålder ≤ 25 -0.5766 

1KK, 0bil Density_2 Täthet Log((nattbef + dagbef) /totalyta) -0.1252 

1KK, 1bil Const_3 Alternativspecifik konstant för 1 Körkort och 1 bil. 2.1925 

1KK, 1bil Inc_H_3 Dummy för inkomst: Inkoms ≥ 300 000 SEK 0.9063 

1KK, 1bil Inc_M_3 Dummy för inkomst: 150 000 ≤ Inkoms < 300 000 SEK 0.3367 

1kk, 1bil Age_1819_3 Dummy för åldersgrupp: 18 ≤ Ålder ≤ 19 -2.8067 

1kk, 1bil Age_2025_3 Dummy för åldersgrupp: 20 ≤ Ålder ≤ 25 -1.6974 

1kk, 1bil Age_2630_3 Dummy för åldersgrupp: 26 ≤ Ålder ≤ 30 -0.6648 

1kk, 1bil Age_75w_3 Dummy ålder: 75 ≤ Ålder -0.8228 

1kk, 1bil Density_3 Täthet Log((nattbef + dagbef) /totalyta) -0.2959 

1kk, 1bil Male_3 Man 1.5464 

1kk, 1bil LS_3 Differens LS 1n bil - LS 0 bil -0.5076 

1kk, 1bil Kn0180_3 Dummy boende i Stockholms kommun -0.4365 

2kk, 0bil Const_4 Alternativspecifik konstant för 2 Körkort och 0 bil. -0.5116 

2kk, 0bil Inc_H_4 Dummy för inkomst: Inkomst ≥ 300 000 SEK 1.1274 

2kk, 0bil Inc_M_4 Dummy för inkomst: 150 000 ≤ Inkomst < 300 000 SEK 0.3672 

2kk, 0bil Inc_L_4 Dummy för inkomst: 10 000 ≤ Inkomst < 150 000 SEK 0.2803 

2kk, 0bil Age_1819_4 Dummy för åldersgrupp: 18 ≤ Ålder ≤ 19 -2.1433 
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2kk, 0bil Male_4 Man 1.2267 

2kk, 0bil Villa_4 Dummy för boende i villa -0.6184 

2kk, 1bil Const_5 Alternativspecifik konstant för 2 körkort och 1 bil 1.5462 

2kk, 1bil Inc_H_5 Dummy för inkomst: Inkomst ≥ 300 000 SEK 1.0525 

2kk, 1bil Inc_M_5 Dummy för inkomst: 150 000 ≤ Inkomst < 300 000 SEK 0.4778 

2kk, 1bil Inc_L_5 Dummy för inkomst: 10 000 ≤ Inkomst < 150 000 SEK 0.1363 

2kk, 1bil ABL_5 Dummyvariabel för boende i Stockholms län -0.1243 

2kk, 1bil Age_1819_5 Dummy för åldersgrupp: 18 ≤ Ålder ≤ 19 -1.7234 

2kk, 1bil Age_2025_5 Dummy för åldersgrupp: 20 ≤ Ålder ≤ 25 -1.3906 

2kk, 1bil Age_2630_5 Dummy för åldersgrupp: 26 ≤ Ålder ≤ 30 -0.6842 

2kk, 1bil Age_75w_5 Dummy ålder: 75 ≤ Ålder -1.3773 

2kk, 1bil Villa_5 Dummy för boende i villa 0.5056 

2kk, 1bil Density_5 Täthet Log((nattbef + dagbef) /totalyta) -0.0873 

2kk, 1bil LS_5 Differens LS 1 bil - LS 0 bil 3.5082 

2kk,2bil Const_6 Alternativspecifik konstant för 2 körkort och 2 bilar -1.5587 

2kk,2bil SL_6 Dummy för Skåne län län 0.2017 

2kk,2bil Inc_H_6 Dummy för inkomst: Inkomst ≥ 300 000 SEK 1.1095 

2kk,2bil Inc_M_6 Dummy för inkomst: 150 000 ≤ Inkomst < 300 000 SEK 0.3539 

2kk,2bil Kn0180_6 Dummy ålder: 65 ≤ Ålder ≤ 74 -0.1868 

2kk,2bil Age_75w_6 Dummy ålder: 74 > Ålder -2.5272 

2kk,2bil Villa_6 Dummy =1 om bor i villa annars 0 1.3462 

2kk,2bil Density_6 Täthet Log((nattbef + dagbef) /totalyta) -0.2842 

2kk,2bil Arbetar_6 Dummy =1 om >1 förvärvsarbetar 0.4093 

2kk,2bil LS_6 Differens LS 2 bilar- 0 bilar 2.5295 

 

Referensalternativet i modellen är inget körkort och ingen bil.  

Inkomstvariablerna följer ett förväntat mönster med större sannolikhet för alternativ med mer av 

både körkort och bil. Skillnaderna är dock inte särskilt stor mellan alternativen som innebär bil i 

hushållet för dummyvariabeln för hög inkomst och vi kan inte förvänta oss något större förändring i 

bilinnehavet till följd av ökad inkomst från modellen.  

För åldersvariabeln har vi lite varierande indelning men referensnivån är som regel åldern där 

bilinnehavet mognat, 30-65.  

Täthet och villa finns för att beskriva bebyggelsen i modellen. För de flesta val har vi använt 

logaritmen av täthet. Effekten av täthet är måttlig. Villa har en tydligare effekt och ökar 

sannolikheten för alternativen med bil kraftigt särskilt för 2 bilar.  

Logsumman förekommer både som skillnad och som värde för alternativet att inte ha bil. Effekten är 

tydlig och förväntad.  

Jämförelse mot data 
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Modellen är skattad med alternativspecifika konstanter så totalt sett stämmer antalen vid en 

tillämpning på data som överensstämmer med skattningen (kollat). Det är dock intressant att se hur 

modellen reagerer på enskilda län och regioner. Storstäder som har lite lägre bilinnehav är ett sådant 

exempel. 

Förklaring 

 

X-axeln: Antal körkort/antal bilar 

Y-axeln: Antal personer 

Regional modell 
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PALT 

 

Figur 6. Modellresultat för enpersonshushåll fördelat på region. 

Genomgående är överensstämmelsen ganska bra men det kommer att behövas viss kalibrering på 

regional nivå.  

 

Figur 7. Andel enpersonshushåll med ett körkort och en bil per region. 

Ganska stor variation i data mellan regioner som modellen på det hela taget plockar upp ganska bra. 

Modellen har en tendens att vara något konservativ och fånger inte upp de högsta och lägsta 

värdena helt.  
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Stockholms län 
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Figur 8. Modellresultat för två+ personshushåll fördelat på region. 

Viss kalibrering kan behövas för några regioner.  
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Personer under 18 i bilhushåll 
För personer under 18 år baseras på en modell med begränsat antal variabler och vi använder inte 

några regionala konstanter annat än för Stockholm kommun. Modellen klarar rimligt väl att 

återskapa ganska stora regionala variationer i bilinnehavet. Störst avvikelse är det för Norrbotten där 

missen är 1,6 procentenhet. 

 

Figur 9. Personer under 18 år i bilhushåll, jämförelse av modell och data (RVU). 

Körkort 
Variationen i körkort är måttlig och det finns inte samma restriktioner som för att ha bil. 

 

Figur 10. Andel med körkort i modell och data. 

Avvikelserna är måttliga bortsett från sydöstmodellen. 

I Stockholm kommun ger modellen 77% körkortinnehav medan data säger 75 %. Modellen verkar gå 

åt rätt håll men sitter inte alltid helt rätt.  
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Simuleringar av ändringar 
Vi simulerar vad som händer när man ökar inkomsten med 10 respektive 50 %. Den beräkning vi 

redovisar här är partiell i den meningen att vi enbart ökar inkomsten och inte har kört systemet till 

jämnvikt vilket hade skapat nya logsummor. När vi höjer inkomsten gör vi det genom att hålla antalet 

nollinkosttagare konstant och fördela inkomstökningen jämnt över övriga grupper. Vid en fullständig 

körning av hela modellsystemet till jämnvikt tillkommer effekten av förändrad logsumma.  

Om vi återkopplar till den inledande figuren i rapporten så pekade kurvorna för antal bilar per 1000 

invånare och andelen som har tillgång till bil i hushållet åt varsitt håll de senaste tio åren. Det finns 

ingen motsättning i det utan det kan vara en konsekvens av fördelning. Skattar man en ekvation på 

bilinnehavet (bil i hushåll) från 2005 och framåt med bensinpris och BNP som förklaring är ingen 

variabel signifikant skiljd från noll. Hur förväntar vi oss då att vår modell ska bete sig när vi höjer 

inkomsterna? Vi har ju inte gjort en modell baserad på tidsserieanlys men det finns tecken som tyder 

på att bilinnehavet kommit in i en mättnadsfas samt att tillskottet av bilar inte sker genom att hushåll 

utan bil skaffar en bil utan att hushåll som redan har bil skaffar en till.  

I figuren ovan ser vi att andelen personer i enbilshushåll ökar till följd av ekonomisk utveckling men 

inte på något drastiskt sätt. Vid en inkomstökning med 10 % ökar antalet i bilhushåll med drygt 1 % 

och vid en inkomstökning med 50% ökar antalet med ca 6 %.  

 

Figur 11. Körkort och bilar i hushåll med två eller flera vuxna vid en inkomstökning med 10 respektive 50 %. 

För personer i hushåll med två personer över 18 år ger en inkomstökning med 10 % en obetydlig 

förändring och en inkomstökning med 50 % likaså obetydliga förändringar.  

Utvecklingen ser mycket måttlig ut enligt modellen men man ska komma ihåg att det inte avser antal 

bilar utan tillgängliga bilar. I utgångsläget har också ca 75 % redan tillgång till bil så av den gruppen 

kommer en viss del att få tillgång till bil enligt räkneexemplet. I räkneexemplet har vi ökat inkomsten 

med samma faktor för samtliga individer med inkomst vilket inte är det som skett under senare år då 

inkomsterna koncentrerats. 
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Modellens måttliga respons på inkomstutveckling gör att vi visar lite ytterliggare bakgrundsmaterial i 

form av beräknade elasticiteter mellan BNP-utveckling och antal bilar per 1000 invånare3. Ser man 

över tid vad som har hänt med antal bilar per invånare och hur det korrelerar med BNP så verkar det 

som att sambandet blivit svagare över tid. I tabellen nedan visas skattningar för elesticiteten för BNP 

på antal bilar per 1000/invånare4 under perioden 1975-2015.  

Tabell 7. Elasticitet BNP med avseende på antal bilar/1000 invånare.  

Period Elastisitet BNP bilar per 1000/inv 

1970-2015 0,60 

1980-2015 0,45 

1990-2015 0,34 

2000-2015 0,19 

 

Vi ser att elastisiteten avtar över tid för att hamna på ca 0,2 för den sista perioden.  

Förändring av täthet 
Täthet finns med i modellen som en variabel och vi gör ett räkneexempel för Stockholms län där vi 

ökar tätheten med 28 % (det är vad man tänker sig i RUFS fram till 2050 i basalternativet). Det vi gjort 

är en partiell analys där andelen boende i villa är oförändrad vilket är lite orealistiskt givet en ökad 

täthet. Täthet finns endast med i modellen för hushåll med två vuxna.  

 

Figur 12. Effekt av ökad täthet. 

Effekten är måttlig men åt förväntat håll då det sker en förskjutning mot alternativ med lägre 

bilinnehav. Vill man jobba med bebyggelsen i för polycyändamål är det andelen vill man ska ge sig p, 

åtminstone enligt vår modell.  

                                                           
3 Bilinnehavsmodellen avser inte bilar per invånare men eftersom årliga data över längre period finns för 
registrerade bilar och begreppet är etablerat illustrerar vi med dessa data. 
4 Vi har konstanthållit för bensinpris och korrelaton mellan BNP och bensinpris. 
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Körkort 

Liksom i föregående ökar vi inkomsten med 10 respektive 50 %. Vid så pass höga nivåer i 

utgångsläget är effekten måttlig till följd av förändrad inkomst. 

 

Figur 13. Effekt på körkortsinnehavet av inkomstökning. Notera skalan! 
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1 Inledning 

Ska hanteras i PM: 
Realinkomstutveckling per capita 

 KPI 

 Skatteavdrag  

o Marginaleffekt 

o Tidsvinster 

o Avstånd 

o Gräns 

 Inkomstutveckling 

2 Definitioner 

Pengar dyker upp som inkomster, kostnader och dess utveckling: 
 Inkomster 

 Kostnader 

Pengar är definierade i ett års penningvärde. Modellen är skattat på inkomster 
och kostnader år 05/06 (skattningsår). Kostnader är definierade för ett 
kostnadsårtal som kan avvika från skattningsåret. För att justera prisnivån 
mellan kostnadsårtalet och skattningsåret sker en prisnivåjustering med KPI. 
Justeringen görs genom att dividera kostnaderna med kvoten mellan KPI för 
2006 och KPI för kostnadsårtalet.  
Inkomster finns per zon och inkomstklass 
 
Inkomster kommer in i: 

 Bilinnehavsmodellerna 

 Körkortsinnehavsmodellerna 

 Efterfrågemodellerna 

o Generering 

o Destination- och färdmedelsval 

Inkomstutvecklingen1 till och med version 3.x av Sampers hanterade 
inkomstutvecklingen i efterfrågemodellerna genom att skala 
kostnadskänsligheten med halva realinkomstutvecklingen. 
(1+0.5*(tillväxtfaktor-1)). Detta antagande baserades på tidsvärdesstudien från 
1994. Den senaste tidsvärdesstudien tyder på att kostnadskänsligheten borde 
skalas med hela realinkomstutvecklingen vilket skulle ge en kraftigare ökning av 
trafiken till följd av en inkomstökning. Tillväxtfaktorn beräknas då enligt: 
 
Tillväxtfaktor = (årlig tillväx)[antal år från skattningsår till prognosår] 
Med en antagen tillväxt på 1,5 % under 25 år beräknar vi: 

                                                        
1 Det här har varierat över tid. Enligt PM av Staffan Algers (TPmod AB) har utvecklingen mellan 
1997 och 2006 inte beaktats vilket underskattat trafikutvecklingen.  
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1,45≈ 1,01525 

 
Nu har vi emellertid ett utfall från 2005 fram till den tidpunkt modellen körs så 
det är möjligt att delvis använda ett utfall. Beräkningen blir då för exempelvis 
2010: 
Tillväxtfaktor = (utfall 2005-2010) × (årlig antagen tillväxt 2010-2030)20. Som 
exempel beräknas tillväxtfaktorn fram till 2030 vid en antagen tillväxt om 1,5 % 
som 
 
Xx × 1,01520=1,yy 
 
I de nya modellern har vi istället skattat modeller med separata 
kostnadsparametrar för olika inkomstklasser. Realinkomstutvecklingen kommer 
då att flytta befolkningen från lägre till högre inkomstklasser. I det här fallet blir 
det effekten av inkomstutveckling på resandet ett direkt skattningsresultat. 
Användaren behöver således inte ange någon tillväxtfaktor utan enbart en 
antagen realinkomstutveckling 2005/06 till prognosens slutår. I databasen (som 
avser ett år) är befolkningen fördelad efter inkomstklass.  
 
Definition av individinkomst som skattningen baseras på: 
 

 

2.1 Inkomstklasser  

Tabell 1. Inkomstklasser i Sampers uttryckt i SEK, 2006 års penningvärde. Inkomst avser 
förvärvsinkoms enligt rutan ovan. 

Benämning Inkomst 
Noll - 10 000 
Låg 10 000 - 150 000 
Medel 150 000 – 300 000 
Hög 300 000 -  

 

3 Kostnader 

De kostnader som används är de som resenären fattar beslut på dvs. kostnader 
efter eventuella avdrag (gäller arbetsresa).  
De kostnader som användes vid skattningen är per färdmedel: 

Bil 

Vid modellskattning användes den kostnad som skatteverket angivit som 
avdragsberättigad kostnad i deklarationen. 
Bränslekostnader 

Med inkomst avses lön (totala inkomsten om flera jobb), pension, inkomst 
från eget företag och jordbruk, a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning och 
kapitalinkomst. Följande ingår inte: Bidrag såsom bostadsbidrag, 
socialbidrag, studiemedel och studiebidrag. 
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Övriga rörliga kostnader 
För bilresa antas kostnaden delas med det antalet passagerare.  
För bil ingår således inte värdeminskning eller andra kostnader relaterade till 
inköpspris. Valet att använda bil för en resa är betingat av tillgång till bil vilket 
hanteras i bilinnehavsmodellerna (se separat dokumentation). Fast kostnad för 
bil är en faktor som hushållet antas värdera vid valet att ha tillgång till bil och inte 
inför varje resa.  

Bil som passagerare  

Samma kostnad antas för bil som passagerare än för bil som förare, dvs. 
kostnaden delas med antalet passagerare. 

Kollektivtrafik 

För kollektivtrafik skiljer kostnaden mellan arbets/skolresa och övriga resor. 
Arbets/skolresa antas göras med månadskort medans övriga resor antas göras 
på enkelresepriset. Om resenären gjort en arbetsresa med kollektivtrafik (dvs 
valt att köpa månadskort) antas att kortet även gäller för övriga ärenden och 
dessa blir gratis i skattning. I implementering saknar koppling för enskild individ 
mellan de olika genomfört resorna. En fast andel av månadskort per kommun 
definieras i indata till modell så att en del av befolkning reser gratis för  övriga 
ärenden. 
 
Gång (ingen kostnad) 
Cykel (ingen kostnad) 

4 Inkomster 

Valen i modellerna är genomgående beroende av inkomster hos befolkningen och 
i en prognossituation där dessa ändras påverkar det kostnadernas inverkan på 
resenärernas beteende. För att förstå hur effekten av en policy påverkar olika 
inkomstgrupper är det bra med en grundläggande förståelse hur känsligheten 
varierar över befolkningen.  
Förändras inkomsten och därmed kostnadernas inverkan på beteendet innebär 
det att tidsvärdet förändras, dvs växelkursen mellan tid och penngar. Hur den 
mekanismen ser ut, fungerar och tillämpas i Sampers är centralt för att förstå 
modellen. I ett följande avsnitt (VoT – Tidsvärden och tidsvärderingar) går vi 
igenom hur det fungerar när modellen är ickelinjär i tid och kostnad. I tidigare 
version av Sampers regionala modeller användes inte olika inkomstklasser som i 
nuvarande version utan det fans en parameter att justera. Detta gjordes genom 
att skala kostnadskänsligheten med halva realinkomstutvecklingen. I nuvarande 
version är befolkningen uppdelad i inkomstklasser och frågan är då hur man låter 
inkomsterna öka fördelat på klasser? Daly & Fox (2012) fördelar 
inkomstökningen på två komponenter enligt: 
 

1. Generell ökning jämnt fördelad över alla inkomster 

2. Omfördelning av frekvensen individer som tillhör olika inkomstklasser 

Lösning som ska utvärderas nu går ut på att flytta individer mellan 
inkomstklasser i takt med realinkomstökningen. Det är den princip som redan 
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tillämpas i framtagningen av samsdatabaser. Modellens grundläggande struktur 
med inkomstklasser gör att vi inte skalar någon kostnadsparameter utan 
tillämpar den kostnadsparameter som är relevant för gruppen. Problemet med 
den principen är i prognoser med långa horisonter där en stor del av 
befolkningen hamnar i den högsta inkomstgruppen. Ett yterliggare problem är 
att medelvärdet i den högsta gruppen förskjuts över tid. Så för den högsta 
gruppen behövs en speciallösning. En sådan lösning kan vara att som tidigare 
skala kostnadskänsligheten med realinkomstökningen i den högsta klassen. 
Eftersom det mesta tyder på att skalningen ska ske med hela tillväxten är det 
utgångspunkten.  

4.1 Förslag till hantering av inkomstökning 

Att öka inkomsten i prognossituationen och se det resulterande beteendet som 
relaterat till just förmågan eller viljan att betala för resan är inte oproblematiskt 
och har ifrågasatts. Hög lön innebär ofta att personen besitter en position i en 
organisation som medför resor. I takt med tillväxt behöver inte alla eller flertalet 
börja bete sig som chefer i ett resehänseende. I genereringsmodellen är exempelvis 
att tillhöra högsta inkomstklassen strakt drivande för att göra tjänsteresor. En 
annan komponent som driver längd för arbetsresa är grad av specialisering som är 
korrelerat med lön. Personer med hög utbildning eller personer som är 
specialiserade möter en mer komplicerad matchningsprocess på arbetsmarknaden 
och tvingas utöka sina sökavstånd vilket är en förklaring till längre arbetsresor. 
Återigen, bara för att vi antar en reallöneutveckling betyder inte det att folk i gemen 
får svårare att matcha sin kompetens med arbetsmarknadens efterfrågan och 
utöka sina sökavstånd (längre pendling). Det är alltså inte självklart att vi ska 
bygga in en mekanisk utökning av arbetsresorna som bygger på ökad inkomst. 
Resonemanget i stycket är relevant för arbetsresor och tjänsteresor.  
 
För arbetsresor är vårt förslag att inkomstklasserna ska betraktas som relativa och 
att vi låter en andel av befolkningen tillhöra respektive inkomstklass. Att övergå till 
en sådan praxis måste naturligtvis stämmas av med experter från närliggande 
områden. 
 
För resor till andra aktiviteter är det en enklare koppling mellan förmågan att 
betala för aktiviteten samt resan dit och inkomst. Att flytta befolkningen till högre 
inkomstklasser eller skala kostnadskänsligheten förefaller mer invändningsfritt för 
resor till ärenden som inte kan relateras till en position på arbetsmarknaden.  
 

4.2 Vad innebär inkomstökning? 

I nuvarande modelleringspraxis har det varit möjligt att med en parameter ändra 
inkomstökningen isolerat från andra ingångsvärden i modellen. Normalt 
sammanhänger inkomstökningar med andra förändringar i ekonomin som har 
stor betydelse för prognoser såsom förvärvsfrekvenser, bilinnehav, kortinnehav 
och kostnader. Nuvarande hantering inbjuder således till scenarier som riskerar 
att sakna intern konsistes. En fråga som man bör ställa sig är om det är rimligt att 
systemet erbjuder möjligheten till partiella analyser som tidigare varit möjliga.  
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5 VoT – Tidsvärden och tidsvärderingar  

Restidsvärdet (nedan VoT efter Value of Time) är växelkursen mellan pengar och 
tid.  
Tidsvärden är centrala och kommer in på ett flertal ställen i modellerna: 

 I den samhällsekonomiska beräkningen (Samkalk)  

 I nätverksutläggningen  

 I efterfrågemodellen som impliceras av relationen mellan parametrarna 

 
Nedan beskrivs de tidsvärden som impliceras av relationen mellan 
efterfrågemodellernas skattade parametrar. Skälet att beräkna dessa är att de 
utgör en kontroll av modellen att dessa relationer är rimliga.  
Normalt, vid linjära nyttofunktioner som denna: 
 

𝑢 = 𝛽𝑡 + 𝛾𝑐 
 
där nyttan (u) är en linjär funktion av tid (t) och kostnad (c) med parametrarna β 
och γ beräknas modellens tidsvärde enligt: 
 

𝑉𝑜𝑇 =
60 × 𝛽

𝛾
 

 
Där VoT är tidsvärdet uttryckt i kronor2 per timme, β är tidskänsligheten och γ är 
kostnadskänsligheten.  
 
I de nyskattade modellerna använder vi oss av kombinationer av logaritmerade 
och linjära variabler. Formuleringen innebär att modellen fortfarande är linjär i 
parametrarna. En nyttofunktion i tids-kostnadsdomänen kan då se ut som: 
 

𝑢 = 𝛽𝑡 + 𝛾𝑙𝑖𝑐 + 𝛾𝑙𝑜log(𝑐) 
 
Där t och c är som ovan och γ skattade för en linjär (li) respektive en logaritmerad 
(lo) kostnad. Uppritad kan då nyttofunktionen se ut som i figuren nedan. 

                                                        
2 Förutsatt att modellen skattats på kostnader uttryckta i kronor, i skattningsårets penningvärde. 
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Figur 1. Illustration av nyttan i förhållande till kostnad vid ickelinjär nyttofunktion.  

I figuren ser vi att nyttan faller kraftigt vid låga kostnader medan nyttan inte avtar 
lika snabbt vid höga kostnader. Det här kommer att avspegla sig i tidsvärdet. 
I modellerna förekommer det också att både tid och kostnad är linjära och 
logaritmerade. Vi får då: 

𝒖 = 𝜷𝒍𝒊𝒕 + 𝜷𝒍𝒐𝒈𝐥𝐨𝐠(𝒕) + 𝜸𝒍𝒊𝒄 + 𝜸𝒍𝒐𝐥𝐨𝐠(𝒄) 

 
Med ickelinjära nyttofunktioner finns ingen enskilt tidsvärde utan kontinuerliga 
tidsvärden. För att beräkna tidsvärdet får vi börja med att derivera 
nyttofunktionen m.a.p. på kostnad och/eller tid för att få lutningen i punkten. I 
fallet med kombinationer av linjär och logaritmerad kostnad får vi: 
 

𝑢 = 𝛽𝑡 + 𝛾𝑙𝑖𝑐 + 𝛾𝑙𝑜 log(𝑐) 
 

𝑑𝑢

𝑑𝑐
= 𝛾𝑙𝑖 + 𝛾𝑙𝑜

1

𝑐
 

 
Med linjär formulering av tid kan vi sedan på samma sätt som tidigare beräkna 
tidsvärdet i punkten c: 

𝑉𝑜𝑇(𝑐) =
60 × 𝛽

(𝛾𝑙𝑖 + 𝛾𝑙𝑜
1
𝑐)

 

 
Tidsvärdena från en funktion med parametrarna:  β = -0.05 , γli = -0.008 och γlo = 
-0.46 blir då enligt figuren nedan: 
 

N
yt

ta

Kostnad
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Figur 2. Illustration av VoT.  

I fallet med ickelinjära termer i både tid och kostnad blir det ett snäpp svårare 
eftersom det i populationen och i samplet modellen är skattad på finns en 
variation i kombinationerna av tid och kostnad vilket ger en fördelning av 
tidsvärden i varje punkt. För att undvika att redovisa fördelningar i massa 
punkter kan man redovisa populationsmedelvärdena för tid respektive kostnad i 
avståndsdomänen. Tidsvärdena blir då: 

𝑉𝑜𝑇(𝑐) =
60 (𝛽𝑙𝑖 + 𝛽𝑙𝑜 1

𝑡 �̅�
)

(𝛾𝑙𝑖 + 𝛾𝑙𝑜
1
𝑐)

 

 
Där 𝑡�̅�  är medelvärdet av t kring c i samplet [välkomna att formulera detta bättre].  
 
Vi redovisar VoT i anslutning till modellerna. 

6 Inkomstbegrepp i omskattningsdata för Sampers 

Klippt från mail skickat av Staffan A. 
 
****** Mail Staffan A *************** 
I Variabellistan finns fyra olika inkomstmått: 
HHINK HH: Hushållsinkomst 
HHXINK HH: Hushållsinkomst. Inklusive kategoriuppgifter från A817b (med 
tillägg .1) 
INKUP UP: Individinkomst 
INKPLUSUP UP: Inkomst + bidrag till UP - ex bostadsbidrag, studiemedel, 
socialbidrag (A815+A815b) 
 
Dessa grundas på information från frågorna om inkomst och de definitioner som 
använts, vilket framgår av det förenklade frågeformuläret som återges nedan. 
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Inkomst 

A815 I undersökningen vill man även se om det finns några samband 
mellan inkomst och resande, om olika inkomstgrupper reser på olika sätt. 
Jag ska därför fråga om din ungefärliga årsinkomst innan skatten är dragen. Med 
inkomst menar vi lön (totala inkomsten om flera jobb), pension, inkomst från eget 
företag och jordbruk och a-kassa. 
OBS! SJUKPENNING OCH FÖRÄLDRAPENNING RÄKNAS SOM LÖN OCH SKA 
DÄRMED INGÅ. DÄREMOT SKA INTE BIDRAG SÅSOM BOSTADSBIDRAG, 
SOCIALBIDRAG, STUDIEMEDEL, STUDIEBIDRAG ETC INGÅ. (FRÅGA OM BIDRAG 
FÖLJER!) OM UP FRÅGAR ELLER OM DET ÄR LÄMPLIGT ATT BERÄTTA: ÄVEN 
KAPITALINKOMST SKALL INGÅ HÄR 
Instruktioner: Om up har fått en ändring i sin inkomst som kommer att bli 
bestående ska den nuvarande inkomsten multipliceras med 12. Om inga 
förändringar kan de ta föregående års årsinkomst.  
A815B      Har Du <också> någon form av bidrag <som t.ex. bostadsbidrag, 
studiemedel, studiebidrag eller barnbidrag?> <som t.ex. studiemedel eller 
studiebidrag?> 
ÄVEN SOCIALBIDRAG SKA RÄKNAS IN! BIDRAG PER ÅR I KRONOR  
A816 Ungefär hur stor är hushållets totala årsinkomst innan skatten är 
dragen? Vi ska alltså lägga ihop inkomsterna för alla personerna i hushållet och 
Du skall också räkna med Dina inkomster. Även bidrag som bostadsbidrag, 
barnbidrag och studiemedel ska tas med. 
INSTRUKTION:  ALLA BIDRAG SOM GÅR TILL NÅGON I HUSHÅLLET ELLER TILL 
HELA HUSHÅLLET INGÅ, ÄVEN T.EX. SOCIALBIDRAG. OM UP ÄR ENDA 
INKOMSTTAGARE I HUSHÅLLET OCH INKOMSTEN INKL BIDRAG SOM GÅR TILL 
NÅGON I HUSHÅLLET ÄR EXAKT DENSAMMA SOM UP:S INKOMST OCH BIDRAG, 
TRYCK 1!  
Text … 
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1 Bakgrund  

Validering har gjorts av Sampers SAMM regionala modellen för att säkerställa att 

det ger rimliga resultat innan kalibrering.   

 

Valideringen har gjorts genom att jämföra de följande resultat som modellen 

genererar med svaren från resvaneundersökningen RES 2005-2006: 

 Körkortsinnehav 

 Bilinnehav 

 Antal resor per ärende 

 Färdmedelsval 

 Reslängdsfördelning 

 

2 Jämförelse av skattning mot implementering 

I skattningen har vi tillgång till individ, hushåll samt karakteristik för resan medan 

några antagande behövs göra i implementering. Till exempel antagande om 

sällskapets storlek och tillgång till månadskort för kollektivtrafik behövs göras i 

implementeringstegen. Följande figurer jämförs logsumma per ärende för alla 

regioner (kombination av färdmedels- och destinations-nyttor). 

 

För alla ärenden observerar vi en stor avvikelse för alla individer i Östergötlands län. 

De individerna ses på figurerna fläckvis under det starka punktmolnet. I skattningen 

har de mycket lägre logsumma än i implementation. 

 

I princip överskattar implementation logsummor jämfört med skattningens resultat 

så att punktmolnet ligger under diagonalen. 

 

Slutligen får scatterplotten för skjutsa ett annat mönster med både över- och 

underskattning. Om man filtrerar individer med körkort hittar vi samma mönster 

som för andra ärenden. Individer utan körkort och under 25 år samt över 65 år får 

andra beteenden än förväntat. Problemet ursprung i koden har inte kunnat 

identifieras. 

 



 
 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 
 



 
 

3 Validering för region SAMM 

Valideringen har gjorts genom att jämföra de följande resultat som modellen 

genererar för region SAMM med svaren från resvaneundersökningen RES 2005-

2006: 

 Körkort innehav 

 Bilinnehav 

 Antal resor per ärende 

 Färdmedelsval 

 Reslängdsfördelning 

 



 

 
 

3.1 Körkort innehav 

 

3.2 Bilinnehav 

Två olika modeller skattas för kombination av körkort i hushåll och antal bilar i 

hushåll. En modell för 1 vuxenhushåll och en modell för 2+ vuxna hushåll. 

1 vuxenhushåll 

Modellimplementationen överskattar bilinnehavet för individer i ett vuxenhushåll 

med körkort. Orsak att undersöka. 

 
 



2 vuxna hushåll 

Modellimplementationen ger en bra överenstämmelse mot RVU-statistik. Dock 

observerar vi en underskattning av hushåll med inga körkort samt en överskattning 

av hushåll med två körkort och en bil. 

 

3.3 Antal resor per ärende 

Modell implementation överskattar antalet resor för både inköp ärenden samt övrigt 

ärende och underskattar för arbete och tjänste ärenden. Totalt finns 3 % för många 

resor i SAMM regionmodell ett årsmedeldygn. En potentiell förklaring är 

överskattade logsummor som kommer in i genereringsmodellen. 

 

 



 

 
 

3.4 Färdmedelsval per ärende 

Modellimplementationen återger med ganska bra precision färdmedelsandel per 

ärende. Staplarna till vänster visar modellresultat och till höger RVU-data. 

Vi noterar dock en underskattning av kollektivtrafikandelen för alla ärenden. En 

potentiell förklaring är att månadskortsandelelen ges per kommun enligt gammal 

version av Sampers implementering. 

 

3.5 Reslängdsfördelning 

I de följande paragrafer (respektive ärende) finns 5 figurer som jämför på varje 

färdmedel reslängdsfördelning mellan modell implementation och RVU data. Vi 

observerar några konstiga svar i RVU med gång färdmedel över 15 kilometer. I 

skattning och implementation är avstånd för gång samt cykel begränsat. 

Generellt får modellen mindre kollektivtrafikresor på avståndsklass 1 (0-2.5 km) för 

att det är förbjudet att göra en kollektivtrafikresa inom en prognoszon i både 

skattning och implementation. 

Arbetsresor 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

Grundskola resor 

 

 

 

 



Gymnasium skolresor 

Notera att det finns få observationer i RVU för gymnasium, speciellt för bil förare 

och passagerare. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Vuxna skolresor 

Notera att det finns få observationer i RVU för vuxen utbildning. 

 

 

 



 

 

 

Rekreationsresor 

 



 

 
 

 

 

 

 



Dagligvaruinköp 

 

 

 

 



 

 
 

 

Sällaninköp 

 

 

 



 

 

Besöksresor 

 

 



 

 
 

 

 

 

Skjutsa 

Notera att kollektivtrafikandel är låg för skjutsa modell så att det finns få 

observationer i RVU för att bryta ner per avståndsklass. 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

Service/barntillsyn/vård 

 

 

 



 

 

Övrigt 

 

 



 

 
 

 

 

 

Tjänsteresor 

Notera att tjänsteresor genomförs mest med bil som förare så att antal observationer 

för bil passagerare och kollektivtrafik är för få för att få en bra representation per 

avståndsklass. 

 



 

 

 

 



 

 
 

 


